
RAPPORT
DER COMMISSIE, INGESTELD BIJ BESCHIKKING VAN
ZIJNE EXCELLENTIE, DEN MINISTER VAN ONDERWIJS,
KUNSTEN EN ITETENSCHAPPEN EN ZIJNE EXCELLENTIE,
DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN EN

LANDBOU\)ø, DD, 30 JUNI 7923,

MET OPDRACHT:
TE ONDERZOEKEN, DOOR \øELKE MAATREGELEN EN
IN \TELKEN VORM HET TOEGEPAST-NATUURSØETEN-
SCHAPPELIJK ONDERZOEK HIER TE LANDE IN HOOGER
MATE DIENSTBAAR KAN \øORDEN GEMAAKT ,,\AN HET

ALGEMEEN BELANG,

,S-GRAVENHAGE 
- ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ _ 1925.



Utrecht, Delft, Wagenin6len en
's-Gravenhage, Februarí 1925,

Aan
Zijne Excellentie, den Minister uan Onderwíjs,
Kunsten en Wetenschappen en Zijne Excel-
Ienlie, den Minister uqn Binnenlandsche Zqhen
en Lqfidbouw, te "s-Grøuenhape.

Bij Uwer Excellenties beschikhing van 30 Juni t923 werd
6ioedgevonden;

1". in te stellen eene Cc,mmíssíe met opdracht te onderzoeken
door welke maatregelen en ín welken vorm het toegepast natuur-
vøetenschappelíjk onderzoek híer te lande ín hooSer mate díenst-
baar kan worden gemaakt aan het algemeen belang;

2", te bepalen, dat bedoelde Commissíe van haar werkzaarn-
heden en bevindín$en aan hen verslag zal uítbrengen en voor-
stellen doen;

3o, te bepalen, dat het den leden, wíer gevoelen van dat der
meerderheid afwijkt, zal vrijslaan van dat afwijkend gevoelen te
doen blijken bij afzonderlijk verslag, hetwell< tegelijk met dat
der Commissíe zal worden aangeboden;

4". te benoemen;
q. tot lid en voorziÍIer:

Dr, F. A, F, C, WENT, hoogleeraar aan de Rijks Universiteit'te
Utrecht;

b. tot líd en secretarís;
Dr. G. vAN ITERSON Jr., hoogleeraat aan de Technische Hooge_

school te Delft;
c. tot ledenr

J. H. AnnnSoN, hoogleeÍaar aan de Landbouw Hoogeschool te'Wageningen;

Dr, F, E. POSTHUMA, voorzitter der Nederlandsche lVlaat_
schappij voor Nijverheid en Handel te 's-Gravenhage;

I, P, lp VooYS, buítengewoon hoogleer aar aan de Technische
Hoogeschool te Delft, wonende te 's-Gravenhage;

Dr. F. G, Iù(/arrpR, President-Ðírecteur der Nederlandsche
Gíst- en Spiritusfabríek te DelÎt.
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onze commissie heelt zich, korl na hare ínstellín$, als tweede

Secretaris geassumeerd: den Heer A. G, KOB¡1OBRS, admínistra-

teur der Koninklijke Akademíe van \Øetenschappen'

I, INSTALLATIE DER COMMISSIE,

Door samenloop van omstandigheden, kon eerst op Zaferdag

16 Februari Ig24 de ínstallatie onzer Cornmissíe plaats vinden.

Deze geschíedde door Urve Excellentie,
wijs, Kunsten eir !üetenschappen, in het

houtsche weg 30 te 's-Gravenhage, Bij
Uwe Excellentie de volgende toespraak:

Hooggeachte Heeren,

ZooaTs U bekend zal ziin, wendde de Koninklijke Akadernie

van lüØetenschappên zich in November t9I7 tot de Regeerin$ rnet

het denkbeeld orn ín cle biizonder moeilijhe omstandigheden,

waarin ons land als gevolg van den oorlo$ verkeerde, te komen

tot een betere organisatie van eígen wetenschappelijke en prac-

tísche krachten, opdat gelracht kan worden verschillende ur$ente

problemen op het gebíed van volkswelvaart en volksweerbaarheid

tot oplossíng te brengen. De noocl werd nijpend, Men zou zich

b,v. kunnen beraden over de voedselvoorziening (afscheiding van

zeltneel uit andere dan de Sebruikelijke gro¡dstoffenJ; landbouw
(vastlegging van, stikstof uít den c{ampkríng); het vinden van

surro$aten voor veevoeder, thee, kofiíe; het vinden van metaal-

leSeeringen ín plaats van de $ewoonlijk gebruikte metalgn of

alliages; beleicling van explosiestoffen, alweermíddelen te6ien

vergí{tigde gassen, enz. eÍLz'

Het voorstel van de Akaclemie werd door Mínister CORT

VAN DER LINDEN, in overleg met al zijn arnbtgenooten, aanstonds

overgenomen en bij Koninklijk Besluít van 20 Februarí 1918,

n". 52 werd ingesteld de ,,Wetenschappeliihe Cammissie uan

ctduies en onderzaeh in het beløng uan uolþsweluaart en Lueer-

basrheid" onder voorzitterschap van Prcf, LoREurz. Leden

waren: geleerclen op het gebied der zuivete en der toe6iepaste

wetenschap en verte5ien',voordigers van inclustrie en landbouw,

De Regeerin¡!, overtui$d van het $roote volksbelang' stond cle

Commissíe ruime gelclmíddelen toe; in 1918 / 100 000' in 1919

eveneens; later minder, omdat bleek, dal zuTke bedra$en niet

noodíg waren,
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In de eerste vergaderín{ der Commíssie op 30 Maart 1918 werd
cnmiddellijk de arbeíd aangevat en op lofwaardige wijze daarna

voorlgezet,
Evenwel eindigde de oorlog betrekkelijk spoedíg nadat men

begonnen was, Dít bracht natuurlijk grcote veranderin$ ín de

sittratie. De Commissie stelde ín een schrijven, dd, Novembet I9I9
aan mij gericht, ze71 ðe vraag of zij nog verder reden van bestaan

Itad, Zij had een giroot aantal onderwerpen in studíe genomen en

menigen belangríjken maatregel voorbereicl of bepleít, Zii achtte;

ð,aI haar arbeid niet onbeteekenend was geweest, al was dan niet
in elk opzícht aan de verwachtíng beantwoord. Dít laatste werd
h.. i. voor een ¡lroot deel veroorzaakl door den loop der Sebeurte-
nissen, Voor een or¡lanísatie als de hare ís er eenige tijd noodíg

om zich te ontwíkkelen en de haar passende plaats te verkrijgen,
doch die noodzakelijke tijd van inbur¡¡ering en groei is er nauwe-
lijks geweest; toen de Commissíe weinig langer dan een half jaar

had bestaan, trad nagenoeg alles, waarmede zij zích had bezig-
gehouden, op den achtergrond. rü(/eldra werd geen enkele opdracht
rneer van de Regeerin$ ontvangen,

Haar beschottwin$en samenvattende, kwam de Commissie tot
de conclusíe, op den bestaanden voet niet te kunnen doorgaan,
cioch zij 'meende, dat, op Srond van de ondervonden ervarín¡i,
het gronddenkbeeld, waaruit zij was ontstaan, in 6!een gieval moest
u'orden losSelaten. Daarom: reorganisatie of een níeuw ínstítuut,
De Koninklijke Akademíe van \fletenschappen sloot zich hierbii
rnet groote beslistheid aan. Zij zeide: ,,Meer dan ooit ziin vqii

overtuigd, dat het oordeelkundig toepassen van natuurwetén-
schappelijke ervaríng bij cle behandeling der groote problemen
van volkswelvaart en andere nationale belangen ín vele gevallen

eeÍr zeet heilzamen invloed kan hebben."
De Akademie verklaarde zich dan ook bereid, indíen de

ReSeering het mocht wenschen, een plan van organisalie uit te
rverken en stelde voor, in dat Seval de Wetenschappelijke Com-

missie uoorloopig te bestendigen.
Hierop heeft de Regeering zich nauw6i ezet beraden, Om ver-

schíllencle, meest bijkomstige, redenen bleef eert beslissinS
maanden lang hangende, Een belangrijke reden was echter. dat
er tusschen de deskundigen een verschil van gievoelen bestond,
dat het mij niet gemakkelijk maakte te beslissen op welke wijze
de voorgestelde reorganisatíe zou worden aanSevat. Het ging om
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de vraagi aan wíe rnoet d,e leiding worden {eSeven? Behoorde deze
te blijven uitgaan van de zuivere wetenscirap fde Aka-derníe) of
waÍe ze toe te vertrouwen aan de nannen cler techníek, der
praktijk? Hierover kon men het níet eens worden en cle plaktíci
vetzweÊeî niet, dat he{. niet naar wensch slagen van de Sí/eten-
schappelijke CornrnissÍe toe te schrijven is geweest aan de leicling
der Akadernie qua talís,

Op mijn verzoek boocl Prof, DE VooYS mij een uitvoerige en
belangrijke inemoríe aan, waarín hij de urgentie bepleítte eener
betere natíonale organísatíe van de samenwerking tusschen weten-
schap en technísche voortbrengíng, Hij sprak zijn gevoelen o. a.

als volgt nít; ,,Er rvordt ín ons land veel geld en, wat nog meer is,
veel van het allerbeste intellect verkwist of ongebruikt gelaten.
Een tijd als de onze, die tof zuínigheid en inspanning dwingt of
spoedig dwingen zal, leSf Can ook de taalc op daartegen in te
¡!aan,"

Behalve over de vr:aag, van welke richting de leiding moet uit-
gaan, behandelde Prof, DE VooYS o, a, ook de belangrijke vraag,
cf er nu nøasf het bestaande 'weer eeî or$anisatie in het leven
geroepen moet wolden. Hij is daartegen, Niet door nieuwe instel-
iíngen en commissies, maar slechts door vernieuwín6i en salnen-
voeging van het bestaande kan z. i, concentratíe van onze ver-
brokkelde wetenschappelijke voorlíchtingsor6ianisatíe verkregen
worden. Om íets tot stand te brengen, dat eenheíd en grooter
ellect zal verkrijgen door de logische en rationeele samenwerkíng
van alle nationale krachten, zoo uit de zuivere en de technische
wetenschap als uit de technielc, moet uif de bestaande losse
organen, díe voor ailerleí alzonderlijke doeleínden bestemd zijn,
een grooter geheel saamgiebouwd worden, Slechts dan, wanneer
van te voren de samenwerking van alles wat werlczaam is op het
tercein cler wetenschappelijke voorlichtíng van c{e technische
voortbrengín{, verzekerd is, l<an een beslissing genomen worden
over het gebruik der beschikbare middelen en over de juiste en
doeirnatige leídíng van het geheel,

FIoe dit alles echter ten slotte ook moge zíjn en hoe ook eene
besiissíng rnoge uitvallen, de conclusíe van het betoog van Prof.
DE VooYS was, c{at aan het nernen daa-rvan behocrt vooraf te
gaan een onderzoel< naai' de sarnenwelking tusschen alle instel-
lingen voor ,,technisch wetenschappelijl< onderzoek", Dit gelcll
zoowel voor de ínstellíngen, díe van de Regeering uit6iaan, als
voor cle private instellin{en en particulíeren, Prof, DE VooYS
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deed daarom het voorstel, hiervoor een kleinere Commissíe te
benoemen,

De Konínklijke Akademie, hierover door mij gehoord, ,itenrde

met het voorstel DE VooYS volkomen in, doch was alleen van
meenin¡1, daf de door Prof. DE VooYS aangegeven rec{actie voor
de opclracht, aan de Commissíe ad hoc te geven, eeníge correctie
behoorde te ondergaan, zoodat in plaats van ,,technísch weten-
schappelijk onderzoek" zas worden gesproken van ,,toe6lepast
natuurwetenschappelíjk anderzoek", wijl deze laatste defínitie
lirimer is, doch ook ín den geest van Prof. DE VOOYS, Na mijne
uitnoodiging d,aartoe heeft de Akademie vervolgens een vocrstel
tot samenstelling der Commissie ad hoc gedaan en deze is ínge-
steld bij gemeenschappelijke beschikking van den Minisier van
Bínnenlandsche Zaken en La-ndbouw en van mij met opdracht te
onderzoeken door welke maatregelen en in welken vorm het
toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek hier te lande in
hoo6ler mate clíenstbaar kan worden gemaakt aan het algemeen
belang. Naqr ih haop zal zij in staat zijn aqn de Regeerinp
uoorstellen te doen, die tot een Sraotsch werh þunnen leiclen
en utel door een zeer beløngrijhe bespørin! uan geld en srbeid.

De bedoeling is te verkrijgen een organisatie van de híer te
lande beschíkbare wetenschappelijke krachten, zoowel vaÍr
Rijks- als van private instellíngen en van partículieren, ten
behoeve van cle volkswelvaart ín het algemeen, Thans c.rr¡iani^

seert iedere díenst of instellíng, welke op een ol andere wijze
technisch-wetenschappelijk onderzoek noodig heeft, eeir eigen
Iaboratoriurn of íets dergelijks, hetwelk geheel op zich le\|
staat. De nadeelen hiervan liggen voor de hancl, Er is nooit vol-
doende Seld; geen voldoende bíbliotheek; de Seest van onder-
línge aansporing, de goede sfeer ontbreekt en ook een ccnti:ou-
medium tusschen de verschillende industrieën, Zoo is het een
en al verbrokkeling, Een voorbeeld, hoe het worclen moet, geeft
Prof, lB Vooys van den Landbourv. Alles wat onder de directie
l'an den landbouw ressorteert en daarom tot eenheid en sir-luen-

r,verkinÉ gedwongien was, is een complete en vruchtcL'agende
organisatie ¡ieworden van agrarische wetenschappelijke'';oor-
líchtinS. De voornaarnste vraag is nu; hoe homt men door het

!ønsche land tot sqmenwerhinf en welhe uorm moet rlasruoor
u,orden gehozen? Deze vraaS zal door de Commíssie ad hoc onder
de ooEien u'orden Sezien, zij zal de gewenschte samen.r,erkin{
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bestudeeren, voorbereíden en dan de Regeering advíseeren over
den te volgen weg,

Na uítbrenging van het rapport dezer Commissie, zal z.ijn fe
beslíssen, hoe de zaken defínitíef zullen word-en gieregelc!.

U dankende voor de welwillendheid, waarmede Gij, rnijne
Heeren, hebt voldaan aan het verzoek, het lidma'¿fsc.Ít'dÍt áezer
Commissie op U te willen nemen, verklaar ík Uwe Cornr¡issie
geínstalleerd.

De Yoorzitter der Commissíe, Prof. \ünNT, heeft deze tede
als volgt beantwoord;

Excellentie,

Volgaarne aanvaarden wij de taak, ons door de Regeeiíng
opgedragen, namelijk ,,te onderzoeken door welke maatregelen
en in rvelken vorm het toegepast natuurwetenschappelijlc onder-
zoek hier fe lande in hooger mate dienstbaar kan .¡¿orden
gemaakt aan het algemeen belang",

'Wanneer wij dat doen, dan onfveínzen wij ons niet, dat de
uitvoeríng van deze opdracht niet gemakkelijk zal zíjn en wij
gronden deze meening vooral op de ervarin¡!, opgedaan rnet de
l7etenschappelijke Commissie van Advíes en Onderzoek in het
belang van Volkswelvaart en VØeerbaarheid. Door Uwe Excel-
lentíe ís er aan herinnerd, dat deze Commíssie is opgerícht dank
zij hel inítiatief van de !ü'ís- en Natuurkundige Afdeeling der
Koninklijke Akademíe van Wetenschappen en dat zíj wel is
ü'aar een niet onbeteekenenden arbeícl heeft verrícht, maarT'dat
zíj toch niet in eik opzicht aan de verwachting heeft beantwoord-,

De verklaring van clit laatste is aan verschíllende omstandíg-
heden te wijten; zeker Ten deele aan het feit, waaraan ook Uwe
Excellentie herínnert, dat spoedíg na het in r,r'erkin€ treden der
Commíssíe de oorlog eindigcle, zoodat verschillende van de voor-
gestelde maatregelen niet meer urgent waren, ten deele ook aan
de samenstellíng der Commissie, wier leden allen een drukken
werkkdng hac{den en dtis slechts betrekkelijk weiníg tíjd konden
afzonderen voor eigen onderzoekingen ten behoeve van de hier
genoemde \¡raagstukken. Daar, waar de Wetenschappelijke
Adviescommissíe met succes werkte, heeft dit dan ook herhaal-
clelijk daarmee in verband gestaa-n, dat zij personen vond, die
bereid en ín staat waren om hun vollen tijd aan de stuc{ie van een
hepaald vraagstuk te geven, of dat het der Commissie rhogelijk
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werd, door haar advies rnede te werken, dat de leiding van een
nieuwe or{anisatie opgedragen werd aan íemand, die daarbíi
'r'an andere werkzaamheden ontlast werd, zooals o. a. bij de tot-
standkomíng van het dardappelínstituut de bedoeling was, Toch
lçan zeker met waardeeringi erkend worden, hoeveel rnoeite
velen, zoowel mannen op het gebíecl der techníek, als op dat der
rvetenschap zích in deze Commíssie gegeven hebben.

1Víj denken daarbij in de eerste plaats aan den Yoorzifter,
den hoogleeraar LORENTZ; verschillenclen van ons, díe deel heb-
ben uitgemaakt van de gienoemde commissíe, weten, hoeveel
belangrijke arbeíd híj daar verricht heelt en zíj meenen het hier
zeker wel te mogen uitspreken, hoezeer het algemeen op príjs
werd gesteld, dat een van Nederlands eerste geleerden eeî zeer
belangrijk deel van zijn tiid aan deze nationale zaakheell willen
ivijden,

Intusschen, de ¡irootste moeilijkheid, waarmee de Commissie
te kampen had, was het gebrek aan medewerkíng, áaf zij her-
haaldelijk ondervond, daar hef bleek hoe moeilijk een samen-
w-erking met de verschíllende Departementen van Algemeen
Bestuur te verkrijgerì was, waar het gold toepassínSen van cle

natuurwetenschappen in het algerneen belanS. In de vergade-
ringen der Commíssie wercl telkens weer uitgesproken, dal een
voortzetting der werkzaamheden alleen dan doeltreffend kon
zijn, wanneer zekerheid verkregen kon worden, dat in dit opzichL
op rnede',rrerking te rekenen víel; ín den te¡lenwoordigen vorm
achtten velen de Commissie niet rneer levensvatbaar, Het werd
daarbij wenschelijk geacht, dat de Re¡ieeríng voor haar adviezotn
zou kunnen steunen op een orEianisatie, clie de geheele toege-
paste natuurwetenschap omvatte. Zooa.Ls cloor Uwe Excellentie
reecls herinnerd werd, gaf dit aanleicling tot de vraa6! aan de
Regeering o1 deze reor5lanísatie wenschte dan wel een nieuw
instituut.

Wij stellen het buitengewoon op prijs, dat de Regeering door
lret instellen \/an onze Commissíe blijk hee{t gege-ren nief mee te
gaan rnet het oordeel van díe enkele technicí, die meenden te
moeten sprehen van een míslukking van de VØetenschappelijke
Adviescommíssie en die ð.eze zooglenaamde mislukkíng meenden
te moeten toeschrijven aan de leiding van de'VØis- en Natuurkun-
clige Afcleelíng der Akaclemie van VØetenschappen. Immers níet
alleen heeft de Regeering bij de instellíng onzer Commíssíe het
advies van de Akadernie Sevraagid en overeenkomstíg dít advíes
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gehandeld, maar zíj heeft ook waar het betrof de sarnenstelling
yarL onze Commíssíe zich beraden met de Akademíe. Ik meen als
yoorzitfer der \Øís- en Natuurkundige Afc{eeling van ¡lenoemde
Akademie wel het recht te hebben de Regeering híervoor openlijk
dank te zeggen,

Evenals de Regeering heeft ook de Akademie buitengewoon
groote waarde gehecht aan het scherpzinnig advies van den hoog-
Teeraar DE VooYS, dat zoo ruim het geheele veld overzíet, waar-
oveÍ onze werkzaamheden zouden moeten Saan, zij het ook, dat
zijn onderzoek zich beperkte tot het technisch wetenschappelijk
cnderzoek, waarover oorspronkelijk de strijdvraag liep, terwijl de
Akademie meende, clat híer meer algemeen gesprokett zou moeten
worden van,,toe¡lepasf natuurwetenschappelíjk onderzoek".

In tal van landen van Europa en ook ín de Vereenigde Staten
van Noord-Ameríka en in Japan heeft mell een or$anisatie van
het toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek tot stand
gebracht en sommigen hebben ¡iemeend, dat wij weinig anders te
doen zouden hebben, dan een dergelijke organísatíe met kleine
wijzi{in{en hier over te nemen, Zeer terecltt heeft de Regeering,
ín aansluitíng van het advies van den heer DE VOOyS gemeend,
dat dit niet cle juiste weg kan zíjn, om iets te bereiken, dat die
weg alleen dan gevonden zal worden, wanneer rekening giehouden
wordt níet alleen met de reecls bestaande ínstellíngen, maar ook
met den nationalen aard van ons Nederlanders, Daarbij ís er
vooral aan te denken, dat wij ín hooge mate indivi dualisten zijn,
die niet gemakkelijk tot samenwerking zijn Le bewe¡ien. 'ïØanneer

men echter al eens over de Stenzen van ons land heen wil7ien,
clan ware het zeker beter den blik te wenden naar het giooter
Nederlancl aan gene zijde va.n den Evenaar, waar op het gebied
der toegepaste natuurwetenschappen inderdaad zeer veel tot
stand ís gebracht, Men zal zích moeten afvragen, waarorn dezellde
Nederlanders daar dingen konclen bereiken, die híer nog niet
mogelijk bleken,

De bedoeling ís, dat onze Comrníssie een voorstel zal frachten
te doen omtrent organisatíe van de hier te lande beschikbare
wetenschappelijke krachten, zoowel van die, welke verbonden zijn
aan Rijksinstellíngen als van díe, welke door partículieren bel<os-
tigcl worden i deze organísatie zou dan ten díenste moeten kome.r
van de volkswelvaart in het algemeen, zoodal dus niet meer
iedere dienst of iedere instelling, die toegepast wetenschappelijk
onderzoek doet uitvoeren, geheel op zíchzeTl zou blijven staan.
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Zander vooruit te loopen op ons onderzoel<, meen ik wel te
te mogen zefgen, dat onze taak tweeledig zal zíin en in
clat tweeledig opzicht ín zeet verschillende mate bezwaren
z,al ondervínden.

1'en eerste gaat het híer orn ínstellíngen, díe, gebruik makende
van bekende wetenschappelijke rnethoden var' onderzoek, deze
bezigem voor het verrichten van onderzoei<in6ien ten behoeve van
de praktijk. Het wíl mij toeschijnen, dat hier een samenwerkín¡!
niet al te veel moeilijkheden zal opleveren, míts de Rijks- of
particuliere bureaux, die deze instellingen beheeren. hun mede-
rverking zullen wíllen verleenen; de onderzoekers aan clíe instel-
iíngien .¡erbonden, zuTlen verrnoedelijk geen zeer proofe bezwarett
opperen.

Anders ís het daarentegen gesteld bij die instituten, waar het
gaat om zelfstandig wetenschappelijk werk, waar dus de níeuwe
î.eile¡ gevonclen moeten worden, die aan industrie of landbouw of
volksgezondheid ten goede moeten komen, Daar hebben wij te
rnaken met het meest índividueele werk, dat er in de wereld te
vínden is, het werk van den wetenschappelijken vorscher, áie zich
niet aan banden laat legsen; daar zal op de een oI andere wijze
een or¡ianísatie $evonden moeten worden, die dan echter zoo
weinig knellend mogelijk zal moeten zijn en die alleen zal moeten
trachter te bereiken, dat het verríchte werk ook het maxímum
effect voor cle welvaart van ons volk zal hebben, Lang niet altijd
is de hier bedoelde grenslijn scherp te trekken; er zijn tal van
instituten, waar beide soorten van werk verricht worden, zíj het
dan ook dikwijls door verschillende menschen. Dat maakt in elk
geval een alles omvattende organisatie zeer moeilijk tot stand te
brengen,

Maar ik mag, voordat anze Commissíe haar werkzaamheclen
heeft begonnerr, hierop nief verder ingaan, Ik zou alleen uítíng
willen geven aan onze groote voldoening over de ons verstrekte
opdracht, omdat híeruit blijkt, dat ook de Regeering volkomen
cioordrongen is van de beteekenis van de natuurwetenschap voor
de volkswelvaart, ook en juist in de moeílijke tijden, díe wíj thans
cloormaken, Kan men in tijden van voorspoed wellicht eenigszins
velkwistenci zíjn en niet alle middelen, die de wetenschap vinden
kan, aangrijpen om landbouw en nijverheid en andere takken van
volkswelvaart tot een hooger trap van voimaking te brengen, in
tijden van tegenspaed moet de beteekenis van wetenschappelijke
voorlichting voor ieder duidelijk worden, daar men begrijpen moet,
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welke maferieele voordeelen de 6lemeenschap van betere toepas-
sing der natuurwetenschap kan verwachten,

Excellentie I zooevert zeide ik reeds, dat wij ons níet ontveinzen,
å,at onze taak rnoeilíjk ís. Daartegenover meenen wij ook, ctrat die
faek zeer danJ<baar zal zijn, wanneer het ons índerdaad tnocht
gelukken een organísatie van het toeSepaste nattiurwetenschap-
pelijke onderzoek tot stand te brengeir. Ik kan Uwe Excellenfíe
en Uwen Ambtgenoot van Binnenlanclsche Zaken en Landbou.,r.
dan ook de verzekering ¡ieven, dat wij ons zeer vereerd gevoelen,
clat de opdracht híertoe op orlze schouclers is gelegd en dat wij
U daarvoor onzeî dank betuigen. Tevens kan ik verklaren, dat
rvij poSen zullen ons werk in zoo kort mogelijken tijd te vol-
bren¡fen, vooral nu de installatíe van cleze Commissie door ver-
schíllenc{e omstandigheden, ona{hankelíjk vaÍL oîzen wil, r'eel
langer: op zich heeft laten wachten clan oorspronkelijk ge'dacht

wercl.

Onze Commissie ís spoedig hierna met hare werkzaamheden
aangevangen en heeft daarvoor 5 r'er€aderingen gehouden, terwijl
zíj verder hier te lande en ín het buítenland inlichtingen heeft
ín¡fewonnen, welke haar in staat moesten stellen, zich van cle

haar opgedragen taak te kwijten, Zij heell thans d-e eer, IJy¡¿¡
Excellenties een rapport aan te bíeden van de resultaten, waartoe
hare besprekingen en studiën hebben geleíd,

II, BETEEKENiS V,AN TOEGEPAST-NATUUR\ØETEN-
SCHAPPEI-IJK ONDERZOEK VOOR DE WELVAART.
Ofschoon onze Cornmissie Seenszins de groote waarde .rá."ht

te onderschatten, díe zuiver feestelijhe ontwihÍteling -¡oor het
lreil en het geluk der menschheiil heeft, meent zij loch, dat in iret
te6ienwoordig stadium van ontr¡'ihkeling anzer maafschappíj volle
aandacht dient te worden gegeven -- ook van OverheidsweSe --
aan alles, wat bijciraa{t tot ve,:betering tler naterieele ueluaart.
Beíde zijn ftouwens ten nanwste met elhander verbonclen.

Nr-r zal het, ook voor cleir niet ter zalce iruniiige, duiclelijk zt.|n,
ciat de Sroote velanderingen ten ¡loecle, ð.ie er in de laa-tste
hondercl jarcn in de verzorging cler malerieele behoeften <ler, in
aantal sterk toegenolÌlen, menschen zijn Sekomen, ín hoofclzaah
te danken zijn aan cle ontrvíkkeling der natuurr,vetenschappen,
Onze hedendaagsche techniek baseert zich geheel op deze
wetenschappen.
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Het moge inist zijn, dat sommige belan$rijke vondsten op het
gebíed der natuurkennis min of meer toevallig zijn gedaan, veel

talrijker zijn de voor de menschheid belangrijke ontdekkin$en,
die het resultaat zijn van tnoeizarnen, doelbewusten arbeid. De

weg trou-wens, díe aI le leggen ís tusschen het doen der eerste

vraarneiníng en het in toepassing brengen tot nut voor velen, is ín
den regel lang en leiclt bijna steeds door het gebied van stelsel-
rnatíge beoefening cler natuurrvetenschap,

\7íe bij voorbeeld het overzicht leest, dat op de, in Au$ttstus
van het afgeloopen jaar fe Toronto {Canada) gehouden, bijeen-
l<omst van de Brítish Association ior the Advancernent of Science

<ioc,r den hoogleeraar G. !ü, O. Ho'wn is Segeven van clen ont-
r','ikkelingsgarrg der electrotechniek, sínds Faraday in 1827 het
principe va.n den eiectromotor ontclekte, za7 sterk onder den

indruk komen van het belang van wisselwerking tusschen techniek
en wetenschap,

Van <lit alles is de ontwikkelde mensch tegenwoordig ook stellig
wel overtuigd, Maar de consequentíe, díe daaruit te trekken valt,
clat een der belangrijkste middelen ter bevordering der welvaart
is aanmoedi{en en stelselmøtig leiden usn nqtuurwetenschappelíih
onderzoek, wordt vaak uít het oog verloren.

Onze Commissíe erkent, dat in Nederiand de beteekenis van
zttlk onderzoek wel degelijk wordt ingeziet en van Overheidswege
ook in tal van gevallen door het brengen van belangrijke gelde-
lijke offers wordt bevorderd, Toch is zij van oordeel, dat de
waarde van dit onáerzoek ook hier te lande nog wordt onderschat.

Dat er onder de huidige omstandighec{en geen sprake l<an zy''n

!au. of)voeren van uit6iaven voor dít doel en itrtegendeel naar
bezuinigíng ís te streven - hiervan ís onze Comrnissie overtuigd.
Zíj wil er echter rnet nadruk op wíjzen, dat, terwijl zij zich moel
onthouden ve-n het doen van voorstellen, d-íe tot níeuwe uítga.ven
zotrden leiðen, en zij ze7ls de mogelijkheid ziel, om hetgeen thans
bereíkt n'ordt, met ¡leringer opofferíng te verkríjgen, zij toch van
oordeel is, dat in de toekomst voor bevorderíng van natuurlveten-
sclrappelijk onderzoek níeuwe offers moeten worden gebracht. Díe
uitgaven zullen echter, naar hare overtuíging, op den duur rneer
dan hare rente opbrenSen,

'Waar in het vooralgaande $esproken is van ,,natuurrvetenschap-
pelíjk anderzoek", daar zou de vraag gewettigd zijn, of onze Corn-
míssíe daarmee niet buíten de grenzen van het gebied is getreden,
v.aarbínnen zíj haar taah heeft le zoeken, In de opdra chl", die anze
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Commíssíe van lJrve Excellentie ontving, is toch uitsluitend
sprake van,,toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek".

De beoefeníng cler zLtivere en der toegiepaste natuurwetenschap
zijn echfer onmogelijk van elkander te scheiden. Ieder toe¡iepast-
nattrurwetenschappelíjk onderzoek moet zích baseeren oçt en zijn
rnethoclen ontleenen aan hetgeen de zuivere wetenschap ireeft
bereíkt en uitgewerkt, Een aanvankelijk zuiver theoretísch t-¡nder-

zoek blijlrt trouwens vaak na vele jaren van 6iroot nut voor de
praktíik.

.ùl zal dan ook ín hetgeen liíer volgt, vooral van de orSianísatie
van toe¡iepast-natuurwetenschappelijk onclerzoek spra.kc z.íjn,
daaruit mag niet ¡ieconcludeerd worden, dat onze Commissie de
rvaarde van het zuiver wetenschappelijke voor de menschheíd
gerin$schat, De clrang naar kennen en cloorgronden der natuur,
uitsluitend om de waarheid te benaderen, ís een gave, die niet
hoog glenoeg ís te waardeeren,

III, VERSCHILLENDE AARD VAN TOEGEPAST-
NATUURNøETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,

Onder toefepast-natuurwetenschøppelijh onderzoel<. valt in de
eerste plaats; het ten nutte rnaken van volledig uitgewerkte
ijkings-, keuríngs- en onderzoekíngsmethoden, De beteekenís, díe
dit werk in ons dagelijksch leven heeft gekregen, ís íeder duíde-
líjk, Terecht wordt dít, vanrvege het Rijk, de Províncíe en de
Gemeente en ook door partículieren, in proefstations, keuríngs-
diensterr, contrôl estations, voorlichtings díensten, door het íjkw ezen
eî2,, op ruíme schaal in praktijk gebra-cht. Híerbij sluít zícþ ook
aan het onderzoek, dat in fabrieken met den naam van tleten-
schappelijhe bedrijlscontrôle worc{t aangeduid, welk onderzoek in
tal van gevallen van onschatbare waarde voor de economísche
leíding der bedrijven ís gewnrden. Ook de dagelijks ín zíeken-
huizen voorkomende bacterioloSische, serologische en klinische
onc{erzoekin{en zijn hiertoe te rekenen, even¡ioed als het vetza-
melen van waarnemin6len op rneteorologisch, hydrografísch,
geodetísch en geologisch gebied,

lüØel te onderscheiden van het bovenbedoelde wetenschappelíjk
rn¡erk is echter zulk onderuoek, waarbij doelbewust getracht ,yordto

door het toepøssen van reeds bekende, langs zuiver weten'rchap-
pelijken weg verkregen, resultaten, dat bekende díenstbaar te
maken aan het algemeen belang, Hier wordt, voor zoorer het
fabriekmatige procédé's betreft, naast Eirondige kennis an de
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ariver wetenschappelijke zijden van het vraagstuk, verlangd:
bekendheid met den stand van de techniek; in de eerste plaats
wel met hetgeen reeds aan materialen, toestellen en machinerieën
wordt voortgebracht, of met bestaande míddelen kan worden
bereíkt, dus van de reeds aar,.Nezige mogelijkheden tot chemische
en mechanische vervorming der stof en tot overbrengen en om-
zetten van energie, Ook voor zoover het landbouwkundíge en
hygiënísche vraagstukken betreft, is een veel uitgebreíder kennís
van het in de prahtijh reeds beproelde noodíg dan van den theo-
¡etischen ond.erzoeker behoeft te worden verlanSd, Daarbij komen
bovendien al spoedig economische factoren mede een rol spelen.

Dít combineeren van op zích zelf bekende feiten mag dan ook
volstrekt níet te licht worden geteld, Men onderschatte bijvoor-
beeld den denkarbeíd niet, die vaak noocligi ís, om een nieuw
ontdekte chemísche reactie tot een technisch procédé uit te
r,t'erken, of een vondst op bacteriologisch gebiecl dienstbaar te
nraken voor verbeterín$ van hygiénische toestanden, of îa een
waarneming van Seologischen aard te komen tot een loonende
exploitatie,

In tal van ¡levallen kan echter de techniek 
- 

dít woord neme
men hier ín den meest uitgebreiden zin 

- 
niet wachten tot de

theoretische anderzoekers nieuwe bouwsteenen hebben aange-
braclrt en moet zij zelve de problemen, die de praktijk stelt, van
cle grondslagen af, ín studie nemen. Ðan is ook zij gedwongen te
zoeken naar nieuwe hoedanigheden der materie en naar nieuwe
r,vetten in de verschijnselen,

Hier hebben toegepaste en zuivere natuurwetenschap dezelld¡
methoden te volgen, híer moet van de onderzoekers gelijke speur-
zin, krítísche aanle6i en volhardende toewijdín6i gevergd worden.
Maar terwijl zich de zuiver-wetenschappelijke onderzoeker niet
mag bekommeren om het resultaat en alle waar$enomen ver-
schíjnselen tot hun verste diepte rnoet peilen, moet de man, clie cle
praktijk dient, zich vasthouden aan het gestelde probleem en de
kracht beziften, gezichtspunten, die zich bij zíjn werk openen,
maar die voor het 'i'erlanÉde resultaat geen belang hebben, voorbij
te ¡iaan.

Bij het laatstbedoelde toegepast-natuurwetenschappeiijk onder-
zoek treedt de eisch van bekendheid met het ín de techniek en ín
cie praktijk bereíkte niel zoo sterk op den voorgrond, vooral níet,
wanneer door arbeídsverdeelíng het verder dienstbaar maken der
vondsten aan anderen kan worden over$elaten.
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Het zal íntusschen wel duidelijk zíjn, dat, vooral bij werk van
c{en aard als hier het laatst geschetst werd, allerhande over¡ian$s-

¡ievallen bestaan en een onderzoeker' die met onderzoek voor de

praktijk bezig ís, vondsten kan doen, die van algemeen weten-
schappelijke beteekení s zijn, ZelLs kan contrôle- en keuríngswerk
in handen van den bekwamen waarnemer tot nieuwe vondsten
leiden, of uitgangspunt worden voor het zoeken naar níeuwe

banen,
Het wetenschappelijk rverk, dat wij hierboven te$enover keurin$

en contrôle hebben gesteld, en dat, zooals werd aan$etoond, op

zich zell nog zeet verschillend van aard kan ziin, wordt door de

Engelschen bestempelcl met den naam "research-work" 
(men zou

dit ivellicht het beste door ,,speurwerk" vertalen; ons woord

,,onderzoek" omvat het geheele terreín) ' Dit ,,research-work"
is voor uerdere ontwíkkeling der techníek, verbeteríng van

hygiënische toestanden, verlichting van de lijdende menschheid

€n voor vermeerderingi van levens6lerrot in het algemeen van nog

veel grooter beteekenis dan de keuríng en contrôle en aan dit
onderdeel der toegepaste wetenschap moet dan ook zeker niet
minder aandacht worden gewijd,

IV, ONAFHANKELIJKHEID EN SAMEN\øERKING
BIJ ZUIVER EN BIJ TOEGEPAST-NATUUR-

\øETENSCHAPPELI JK ONDERZOEK.

Zij, die de zuivere wetenschappen beoefenen, moeten zooveel
mogelijk vríj zijn van banden, die bij hunne studíën als een

belemmerin¡! zouden kunnen worden gevoeld. Zij moeten, zich
ongestoord kunnen verdiepen in de ingewikkelde problemen en

zich onbekommerd kunnen laten leiden door den aard van hetSeen

zij, al tastende en speurende, van de verborgenheden der natuur
aan het lícht brengen. De voorbeelden ziin niet zeldzaam van
rnannen, díe belanSrijke vondsten op rvetenschappelijk gebíed

deden, maar die vreemd stonden teglenover de toepassíng hunner
wetenschap,

De groote mate van vrijheid, die voor zuiver wetenschappelijk
onderzoek een levenseisch is, zou echter de resultaten van
toe6lepast-natuurwetenschappelijk onderzoek in gevaar kunnen
brengen,

Dat dit voor keurínSswerk geldt, is zonder meer duidelíjk,
immers, dif zal volgens scherp omsch¡even regels moeten ¡ie-
,schíeden en zich bovendíen telkenmale aanpassen aan de eischen
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van het praktische leven, Het geldt echter evengoed voor het
bovenbedoelde research-work,

Zo¡der tvøijiel hebben onderz,oekers, díe dít werk rnoeten ver-
richten, voor zoover zíj áe uil wetenschap en praktijk beschikbare
¡le$evens kritisch moeten rangschíkken en toetsen, of gedurende
lan$en tijd irauwkeuríge waa-rnemingen moeten .r'errichten, of 'wel
onvermoeid experirnenteele moeilijklieden rnoeten overwínnen -om slechts eenige hunner werkwíjzen aan te duíden 

- 
een groote

mate van onafhankelijkheid bij de indeeling hunner werkzaan-
heden noodig. Stellig moet men ook hen rtet zoo min mogelijk
voorschriften lastíg va11en.

Het gevaar, daÍ. zij het gestelde doel uit het oog {aan verlíezen,
zich niet meer volc{oende concenfreeren op de oplossing rran het
rroorgeleÉde probleem eî hun arbeídsvermogen verdeelen, ís
daarbij echter 5leenszins denkbeeldig en kan slechts vermeden
worden door hen telkens weder in contact te brengen met de
industrie of het deel der praktijk, waarvoor zij werkzaam zíjn.

Hiermee zal bij het uitwerken van een organisatíe voor
toe{epast-natuurwetenschappelijk onderzoek terdege rekening
zijn le houden.

Daarbij zal echler ook gezorgd mceten worden voor een innigen
band tusschen keuríng en research-work, Het laatste za7 he!
eerste voortdurend van nieuwe en betere methoden moeten
voorzien en ín hooge mate kunnen bijdragen om wat van het
eentonige, dat aan keurín6lswerk eigen ís, wegl te nemen, De
keuring zal anderzijds telkens weer problemen, die bij de
dagelijksche toepassing der onderzoekingsmethoden uif .de
praktijk aan den dag treden, aan het research-work ter oplossing
moeten aanbieden.

Hiermede is geenszins bedoeld te ze{{en, dat keuríng en
research-work in dezelfde instituten en no6i mínder, dat zíj doot-
dezellde personen zouden moeten geschíeden. Of en in hoeverre
combinatie van beide soorten ond.erzoek mogelijk is, zal voor ieder
bijzander geval moeten worden nagegaan. Hier ís slechts de
w-enschelíjkheid betoogd, om, ondanks het verschil ín aard van
deze vormen van ond.erzoek, beíde zoodanig te or$aniseeren, dat
een voortdurende samenwerkíng verzekerd blijft.

De beoefenaren der ztivere wetenschap zoudeî 
- 

het volgt uit
hetgeen hierboven werd op¡lemerkt 

- onafhankelíjk moeten staan
te¡[enover een organisatie van toegepast-natuurwetenschappeiíjk
ond.erzoek. Vrijwillíge samenwerking daarmee zou echfer zooveel
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mogelijk moeten worden bevorderd. De wensch, om hun weten-
schappelijk werk ten voordeele te doen strekken van de gemeen-

schap, een wensch, die bij de meeste zuiver-wefenschappelijke
onderzoekers sterker ís dan de buítenstaander vaak onderstelt, is
er trouwens een waarborg voor, dal zulk een samenwerking van
hun kant inderrlaactr herhaaldelijk zal worden gezocht.

V, DE TAAI( VAN DE OVERHEID TEI{ OPZiCHTE
VAN TOEGEPAST-NATUUR\ØETENSCHAPPELIJK

ONÐERZOEK.

Volgt uít het voorafÉaande wel, dat bevordering van toef,epast-
natuurwetenschappelijk ond,erzoek van eminent belang is voor de
genreenschap, zoo moet toch de vraag gesteld worden, hoe ver de
Overheíd hare bemoeienís in deze moef uítstrekken en hoe ver zij,
gebruík rnakende van clen heilzamen prikkel van het eigenbelang,
het particulíer initiatief moet laten meclewerken.

Er ís voor onze Commissie geen twijfel aan, of de Overheíd
heeff tot plicht in vele gevailen krachtdadig vóór te 6iaan,

Waar het betreft keuringen, waarvan de gezondheidstoestand
cler gemeenschap afhan{1, onderzoek naar de deugdelijkheícl van
waren door den handel aangeboden aan de verbruikers, die zell
nief tot onderzoek ín staat zíjn, onderzoek naar de onschadelíjk-
heíd van aangeprezen rnedíkamenten, stelselmatig bijeenbrengen
van meteorologische waarnemin$en, verzamelen van $e$evens over
de geologische gesteldheid van den bodem, zal niemand betwisten,
dat bemoeienis van Overheidswege nooá.zakelijk ís.

De onpartijdígheid en belangeloosheíd, die men van ambtenaren
mag verwachten, is voor onderzoek als dít een onschatbaar
voordeel.

Geenszins w-il híermee gezegd zíjn, dal palticuliere keurin6ls-
laboratoría niet ín tal van Sevallen nuttig werk kunnen leveren.
Zíj hebben vaak het voorCeel van níet openbaar te werken en
waarborgen daardoor rnenígmaal beter de specíale belangen van
den aanvra$er,

Bij de beoordeelíng van het standpunt, dat de Regeering heeft
in te nemen tegienover ,,Research-work" komen girooter moeílijk-
heden naar voren,

Ongetwijfeld is er ook híer meníg gebied, waarvoor ieder
Overheídsbemoeíenis zal toejuichen, Zijn niet bij voorbeeld
studién, met het doel nieuwe bestrijdíngsmícldelen leSen ziekten
van r¡enschen, dieren en planten te vinden, van algeineen belang?
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lVlaakt niet de beteekenis van landbouw en veeteelt voor het
welzijn van het land rvetenschappelijl< onderzoek op dit Sebied
tot Overheidsplicht, te meer, waar van den kleinen lanclbouwer
geen financieele opoffering voor wetenschappelíjk werk is te
verwachten? Is ook níef het probleem der brandstofieneconomíe
van een 266 algemeene beteekenis, zoowel voor den particulieren
verbruíker van brandstof als voor den índustrieel, dat voor ver-
meerderin¡! r'an kennis op dít gebied geld uít Overheidskassen
moet worclen beschikbaar gesteld?

zoodra men echter het vraags tuk aanroert van overheíds-
i'oorlichtínÉ r,oor bedríjven, díe van minder algemeene beteekenis
zi-jn, oÍ van takken van industríe, clie een beperkter ontwikkeling
verkregien, blijkt verschíl van meening¡ te bestaan.

Men hoort wel het stancl.punt verdedígen, dat de staats-
bemoeienis zich hier behoort te beperken tot het geven van
uítsteke'd onderricht 

- iager, middelbaar en hooger 
- in de

gr:ondslagen der zuivere en der toegepaste wetenschap en het bíj-
brengen van kennis van de tecirniek en de economíe. Het eigenlijke
,'r'esearch-work" zou dan vercler aan het particulier initiati"f
nroeten worden overgelaten en de bedr.i jven zerve zoudenwel den
besten weg vinden, om dit tot voordeel van het algemeen te doen
sirekken. sflíe echfer bedenlct, hoe tarrijke malen cle praktijk zich
rnet goed 6ievol¡i met v'a6ien ríchtte tot de universiteiten, Hooqe-
scholen en andere Instituten, zal onmiddellijk toegeven, dat het
gelukkig ís, dat aan deze centra van beoefening dãr wetenschap
rÍe mogelijkheid tot het verríchten van onderzoek voor de prakríj$.
heeft bestaan,

Het ís toch ook stellig toe te juichen, dat op d.eze wijze d,e
liostbare uitrustingen, die voor het onc{erwijs onmisba aí zijn,
ruimer rrut afwerpen. Toe te juichen ook, dat c{e docenten e'
indírect hun leerlíngen contact met de praktijk 

'erkrijgen of
behouden.

Stellig zijn aan dezen vorm van voorlichting ook bezwaren ver-
bonden, De clocent ka'- zich vaak slechts zeet onvolkomen aan de
st*die van het sestelde probleern geven, of mist de gelegenheícl
cm het, voor oplossing noodzakelijk, innig contact met de praktijk
ie onderhouden,

Men heeft dan ook wel de wenschelijkheid van één {ecenfuali-
seercl ínstituut voor research-worh, of van verspreide, betoogd,
lr,¡aarvan de kosten liefst door de bedrijven waren te dra¡ien, maar
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waarbii de Staat, zoo nocdig, financieelen steun zou hebben te

$even.
Onze Commissíe wil hier met naclruk als haar meening tot uít-

drukking brenSlen, dat de overheerschende beteekenís, die het
stelselmatig díenstbaar maken van de iratuurwetenschap voor de

gemeenschap heeft, den Staat verplicht, zich hiet geenszins alzíj'
díg te houden, 'Wanneer de mogelijkheíd bestaat, om door aan-

rnoedigen en leíden van onderzoek voor een groep van belan¡i-
hebbenden een tak van het voortbrengingsstelsel te verbeteren,

dient hij het algemeen belang' 'Wanneer híj, door technísch-weten-
schappelijke voorlíchtíng van een, door buitenlandsche concurren-
tie met ondergiangi bedreígde, índustrie, bronnen van welvaart voor
het land weet te behouden, voert hij een vorm van protectíe in, die
weínígen zullen mispríizen.

Híer is echfer een terreinr waarop voorzichtig en wíjs beleid
voolgeschreven is, Ivlen bedenke, hoe het gevaar van bevoorrech-
iing groot ís, wanneer sommíge takken van industrie wèI, andere

niet worden geholpen en hoe onbillijkheid kan ontstaan te$enover

bedrijven, die door eígen middelenbezwaren overwonnen. Ieder
geval zal op zích zelf beoordeeld moeten worden. Telkenmale zal
moeten nagegaan worden, ín hoeverre de dírect belanghebbenden

zullen moeten bijdragen in de kosten van het onderzoek, ín hoe-

verre het ¡ievondene algemeen gioed moet worden, of de te maken
liosten opwegen tegen het te verwachten resultaat, in hoeverre ín
bestaande instituten reeds mogelijkheíd voor het te verríchten
werk bestaat, welke personen het best ziin aan te zoelçen enz' Die
l:eoordeeling is alleen goed mogelijk door een lichaam, dat 7 mee

bekend is, wat de toe¡iepaste wetenschap kan geven en waar zii
machteloos staat, en dat daarnaast een inzichl heeft in de nooden
en wenschen van de prahtijk.

VI, BEZTøAREN VAN ALGEIVTEENEN AATTD, VERBONDEN
AAN DEN MEEST GEKOZEN VORM VAN BEHARTIGING
VAN TOEGEPAST-NATUUR!ilÐTENSCHAPPELI JK ONDER-

ZOEK VAN OVERHEIDSWEGE,

De stand der beoeienin¡i van het toegepast-natuurwetenschap-
pelijk and.erzoek hier te lande en de ro1, die de Overheid daarbij
vervult, zullen zoo aattstonds uítvoerig ter sprake komen. Hier
gaan echter eenige algemeene opmerkingen vooraf over de be-
zwaren, die ínhaerent zijn aan den tegenwoordig als regel gekozen
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r¡orrn van behartígíng van dit onderzoek, namelijk dien, waarbij
<le Overhei d de zor{ daa-rvoor grootendeels op zích neemt en de

beoefenaren in ambtelijÉ verband brengt,
Het is een bekend feit, dat cle wetenschappelijke onderzoekers,

die als ambtenaren werkzaam zijn, ondanks cle kostbare opleí-
ciing, díe zij geroten en onevenredig aan de díensten' die zii
bewijzen, in den regel karig bezoldígd worden, Afwijken van be-

staande regelíngen, \4¡anneer bijzondere gevallen zulks wensche-

Líjk zouden maken, stuit op onoverkomelijke bezwaren. Dit heeft
tengevolge, dat de beste krachten dikwijls spoedíg vertrekken,
'r.erwijl de mínder geschikte vaak gedurende vele jaren aanblijven
en slechts moeilijk tot heengiaan zíin te bewegen. Daarbij bedenke
men nog, dat voor werk als dit, ijver en toewijdinS volstrekt níet
.¡oldoende zíjn, maar specíale aanle¡i vereischt wordt, díe menig-
maal wel op jeugdigen leeftijd aanwezig zijn, maar op lateren
leeftijd kunnen verdwijnen, Tijdelijk uitbreíden voor spoed-

eischende werkzaamheíd, ínkrímpen na oplossen van problemen,
veranderen van den aard van het werk, wanneer de behoeften der
praktijk claarom vragen, overplaatsen van onderzoekers of irulp-
Itrachten van den eenen dienst naar den anderen, ziehier eeníge

voorbeelclen van ¡levallen, waarin Overheidscliensten moeílijk-
heden ondervinden van de rechten, die men aan karíg bezoldígde
ambtenaren wel moet toekennen ter compenseerin$ van eene

geringe bezoldígíng,
Ook ís de stroefheid, waarmee de ambtelijke rnachine werkt,

voor het onderzoek in wetenschappelijke laboratoria vaak een
groot struikelblok. Zeker, het is aan onze Commissie bekend, hge

rvetenschappelijke werkers, wanneer zíj een onderzoek met liefde
en opofferíng vervolgen, wel eens te lichtvaarclíg over financieeie
aangelegenheden denken, rnaar de comptabele voorschriften en

admínistratieve regelen, waaraan zij lhans worden onderworpen,
zíjn, naar de overtuiginS onzer Comrnisie, voor het meerencieel
cverbodiÉ en ongewenscht. Er zijn aan onze Commissie gevallen
ter oore 6lekornen, waarin de hooiden van diensten de híer be-
doelde voorschriften als zr,rlk een belemmeríng in hun rverk
beschourvden, dat zij claardoor de liefde voor hun betreltking
..terloren,

Het is trouwens wel eenigszins te 'r'erwachten, dat een toestand,
waarbij de wetenschappelijke werker Sesteld is onder taezichl en
contrôle van een administratieven ambtenaar, aan wíen de aard
van dat werk vreemd is en clie menígmaal de beteekenis daarvan
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niet vermag te doorzien, bezwaren voor beide partijen zal mee-
brengen,

VII, VOOR- EN NADEELEN VAN TOEGEPAST-NATUUR-
TTETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN PARTICULIERE

BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN.

Ongetwijfeld geeft, bij de vergelijking met het híerboven ge-
schetste, de orgianísatie van onderzoek ín partículi ere beárijven
en instellin6ien oirmiskenbaar voordeelen Í.e zien. De prikkel van
het eigenbelang dwingt den ondernemer of het hooi<i der instel-
IÍng wel de zooeven opgesomde bezwaren te onclervangen. De
opvallende resultaten, die sommige índustríeele ondernemingen,
dank zíj hun staf van wetenschappelijke medewerkers, in rcorten
tíjd bereikten, zijn hiervoor een afdoend bewijs.

De voordeelen brengen echter ook bezwaren mede,
De onzekerheid, die voor den onderzoeker orntrent de duur-

zaamheid van zijn positie bestaat, noodzaakt den ondernemer

schelíjk ware. De op zich zell heilzame prikkel, orn alle trq-achte'
Ín te spannen, ontaardf somtijds in jacht op resultaat en op
srlcces en belet ín particulíere laboratoría vaak rustig werllen en
degelijk afmaken van begonnen arbeid,

Bij keuríng cloor particuliere instellíngen ís men niet immer _
zij het ook dikwijls ten onrechte - overtuígd van volkomen
onpartíjdígheid. Ook rnist men daarbij wel eens de zekerhel,ó,,
dat de ireuríng volgens de beste rnethoclen geschiedt en dat niet
zuinígheídsoverlve6iíngen een te groote rol spelen,

Bij het zoeken naar cle beste wijze, waarop de overheid in ele
komende jaren het [oe¡iepast-nat'urwetenschappelijk onderzoek
zai hebben te leiden en Le steunen, heeft onze cornmissie er naar
gestreefd, een vorm van organisatíe voor deze overheidsbe-
moeíe'ís uít te werken, waarbij de voordeelen, c{ie aan het onder-
zoelc in particuliere bedríjven en instellínÉien eiÉien zijn, vrorden
overgenomen, maar waal.bij de claaraan verbonden nadeelen
worden venneden.
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VIII, DE TEGEN'ü{¡OORDIGE ORGANISATiE VOOR TOE-
GEPAST-NATUUR!øETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

HIER TE LANDE EN HARE GEBREiGN.

In hetgeen volgt, zal onze Commissie de wijze, waarop momen-

teel het toegepast-natuurwetenschappeliik anð.erzoek hier te lande
wordt beoefend, hoe het van Overheiclswege wordt behartigd en

larrgs welken weg particulieren en de Overheid zelve adviezen op

dit gebied kunnen inwinnen, aan een beschouwing onderwerpen.
Speciaal zal daarbíj worclen nagegean, in hoeverre daarbii sprake
is van samenwerkin¡i tusschen Overheidsdiensten onderling en in
v¿elke mate ¡lestreefd is naar het geven van centrale leid-inS aan

zulk onderzoek of bij het uitbren¡ien van zulke adviezen.

a, Rijhs-Proelstations, Keuringsdiensten en Contrôtre-Stqtions.

Het is een gelukkig verschijnsel, clat hier te lande wetenschap-
pelijke keurinS en contrôle op velerlei gebíed wordt op prijs
gesteld en het verdient waardeering, dat ook het Rrjk verschíl-
lende laboratoria daarvoor bekostigt,

Onze Comrníssie wil hier echter naar voren brenglen, l.roe weinig
stelselma-tíg bij de stíchting van zulke laboratoria is te werk
¡ie¡iaan en hoe er gleen sprake van is 6leweest, dat vooraf de conse-
quenties werden overwo$en, of voor een scherpe afbakening van
de taak werd zor{ geclragen. A1 evenmín is er naar gestreefd, om
een band te leggen tusschen deze stations en de laboratoria va-n

Universiteiten en Hooglescholen, waar toch de toekomstíge
arbeidskrachten voor die statíons en laboratoria worden gievormd

en veelal de grondslagen voor nieuwe keuringsmethoden worden
gele{d, Zelfs vindt vaak geen uitwísseling van publicaties plaats.
'üØanneer al eenige band tot stand kwam, dan was dit te danken
aan toevalligheden.

Om cle hierboven gernaakte opmerkingen nader toe te lichten,
geeft onze Cominíssie als eerste voorbeeld, dat er op Hoofci-
stuk XA cier Staatsbegirooting voor het jaar 1924 voorkomt: een
post van / 815 000 voor bijdra¡len van het Rijk aan gemeenten in
de jaarlijhsche trcosten van keuringsdiensten en eene van f 200 000
voor bijdragen ín de kosten van oprichtin¡i en eerste inrichtíng van
laboraioria, Zondet rru cle noodzakelijkheid dezer posten te wíllen
betwisten, ivijst onze Coinmissie er opr ð.al zij niet heeft kunnen
vaststellen, Cat die diensten als onderdeelen van een ,¡lrooter
geheel zottáen zijn aar' te merken. Evenmin is haar gebleken, dat
tusschen clie keuringsdiensten onderling sprake is van ambtelijk
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voorgeschreven overleg. Is onze Commissie juist íngelicht, dan
beperkt zich de samenwerking tot een vrijwíllig gezocht contact.

Als tweede voorbeeld releveerl onze Commíssie, dat op de
StaatsbegrootÍng, Hoofdstuk V, voor 7924, worden aangetroffen
posten tot een bedrag van J' 40 260 voor Rijkszuívelconsnlenten,
van welk laatste beclrag een deel voor laboratoríumkosten is
bestemd. Ook hier onthoudt zich onze Commissie van ieder oor-
deel over het nut dezer posten, maar memoreert de afwezígheíd
van onderling contact tusschen deze instellin$en en vooral ook
met zulke, wa-ar onderzoekingswerk voor de zuivelinclustríe wordt
verricht, zooals het Rijkslandbouwproefstatíon te Hoorn, het
Zuivellaboratorium der Landbouw Hoo¡leschool, het Míkrobio-
logísch Laboratorium te Delit,

Hieraan lieten zich nog talrijke voorbeelden van afr.vezlgheid
van samenwerking toevoegen. Is het niet opvallend, dat er aÌ-
zonderlíjke diensten voor keuring van militaíre 6loecleren aan cle
Departementen van Oorlog, Marine en Koloniërr bestaan, die geen
onderling overleg plegen? Is het níet even opvallend, dat het
Ríjkslaboratorium voor den Middenstand zich beschikbaar stelt
voor keuring van textíelgoederen en papíer, terwijl dítzelfde door
clen Rijksvoorlichtíngsdíenst van den Yezelhandel en de Yezel-
nijverheic{ geschiedt?

b, Laborqtoria uoor reseãrch-warh.

De Rijksinstellingen, waarin hier te lande ,,resea-rch-work"
w-ordt verricht, zijnvoor het meerendeel van jongeren datum,dan
c{íe voor keuring en contrôle. Nog veel míncler dan bíj deze
Iaatste kan bij de insteliingen voor zulk ,,speurwerk" gesproken
w-crden van een scherp omlijnd plan, r'olgens hetwelk bij hun
opríchting is te werk ¡legaan, Men krijgt hier wel zeer sterk den
índruk, dat toevalligheden hebben bepaald, welke takken van
industrie of welke bedrijven door wetenschappelijk onderzoek
zijn gesteund.

Met de laatste oprnerking is geenszins kritiek op de instellíng
van bepaald-e, zelfs niet van vrij sterk gespecialiseerde, c{iensten
bedoeld. Onze Cornmissie merkte reeds op, dat ieder geval zorg-
vuldig moet worden gewikt en gewogen en dat omstandígheden,
díe voor de eene índustrie den doorslag geven, bij andere kunnen
ontbreken. Zij meent echter, dat bij cle beslíssing omtrent de
ínstelling níet voldoende van algemeene gezichtspunten is uit-
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gegaan, Dit ís trouwens ook moeilijk anders te verwachten,
wanneer, zooals thans het geval is, die research-laboratoria veelal
onder verschillende Departementen ressorteeren,

De bestaande Rijkslaboratoria op dít gebiecl worden dan ook
op zeer uiteenloopende wijze behartígd, Zij werken vríjwel geheel
zelfstandig; de directeurer zíjn zelfs niet altijd persoonlijk met
elkander bekend. Van een in reglementen en instructies voor-
geschreven onderling overleg ís geen sprake,

Onze Commissie brenSt hier als voorbeeld naar voren, hoe op
de Staatsbegrootin¡!, Hoofdstuk V, voor 7924, voorkomen posten
tot een bedrag van f 55 350 voor het Rijksínstítuut voor Biologísch
Visscherijonderzoek, anciere tot een bedrag van f 29 195 voor het
Itijksinstituut voor Hyclrografísch Visscherijonderzoek, een post
van / 17 000 als subsídíe aan het Ned. Visscherijproeistation, eer'
van f 13 000 voor Visscherijstatistiek en onderzoek visscheríj, een
t,an f 24000 voor subsidies en verdere uitgaven ter bevorderíng
van de visscherij en de visscherijnijverheid, door het verschaffen
van deskundige voorlíchting als anclerszins, terwijl de Vereeniging
voor koeltechniek, die een Rijkssubsidie geniet, onderzoekíngen
verricht over bevríezen van visch. Híer bleek haar bij infornatie,
ðaÍ. deze instellingen volkomen zelfstandig hunsweegs gaan. Het
is onze Commissíe zelfs bekend, dat aan twee dezer ínstellíngen
een zellde onderzoek werd verricht,

Er is, om no$ enkele andere voorbeelden te noemen, geen band
gelegd tusschen de Rijkslandbouwproefstations, die zich met
wetenschappelijk onderzoekingswerk bezíghouden, en de Insti-
tuten, die te Sflageningen aan de Landbouw Hoo6ieschool, ip
hoofdzaak voor wetenschappelijke studíën op landbouwkundíg
terrein, zijn op{ericht. Het Instítuut voor ztiveríngi van afvalwater
h.eeft geen ambtelijk contact met het Mikrobiologisch Laboratorium
d.er Technísche Hoogeschool.

De Plantenzíektenkundige Dienst en het Instituut voor Phyto-
patholo€ie der Landbouw Hoogeschool te Wageningen verríchten
beide,,research-work" op het gebied der plantenziekfeni een 6ioed
cloorgevoerde arbeidsverdeeling valt híer niet te bespeuren, De
IJoo¡iere Textielschool te Enschede, díe aan het Rijk en gemeente
meer dan één millíoen heeft gekost en waaraan per leerling
jaarlijks verscheiden duizenden guldens wordt ten koste gele6id,
werd uítgerust zonder overleg met de docenten voor mechanische
technologie aan de Technische Hoogeschool en zonder bespreking
met den Rijksvoorlíchtingsdíenst ten behoeve van den Yezelhandel
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en de Yezelníjverheid, Toch is de noodzakelijkheid der kostbare
uítrustíng dier textielschool mede geargumenteerd door de be-
doeling, om haar voor wetenschappelijk onderzoek in het belang
der textíelindustríe dienstbaar te maken, Zoo heelf ook de Rijks-
studíedienst voor de luchtvaart geen ambtelijk verband met het
Laboratorium voor Aerodynamica c{er Technische Hoogeschool
en heeft de Rijksopsporingsdíenst vair delfstoffen geen voor-
¡leschreven contact met de geologische ínstituten híer ie lancle,
IJet Veiligheidsmuseum te Amsterdam, dat ín 7924 eene Rijks-
strbsidie van ! 5500 ontving, heeft geen officieele verbínclíng met
de Hygiénische Rijksínstítuten,

Erkend moet rvorden, dat hier en daar naar onderlinge aan-
sluiting is gestreef d. De Ríj ksrubb er- en v ezelv oorlichting scliensten
zijn in verband gebracht met de Technísche Hoogeschool; in ver-
schíllende Commíssies van Advíes hebben hoogleeraren van
Uníversiteiten en Hoogescholen oI directeuren van andere Rijks-
ínstituten zitling; er zijn plannen ín bewerkíngi, om de Ríjksland-
bouwproefstations en de landbouwconsulenten met elkander ín
verbindíng te brengen enz. In verreweg de meeste gevallen ís
echter van een dergelijke organisatíe geen sprake,

Hier moet dan nog pewezen worden op de noodzakelíjkheid, om
speciaal de ,,research-iaboratoría" in nauw contact te brengen
met de practíjk -- hetgeen trouwens, zij het ín mindere mate, ook
voor keuríngs- en contrôlediensten Seldt, In verschíllende gevallen
ís hiernaar door instellín¡i van Commissíes van advies gestreefd
geworden en somtijds met succes, Ook hier ís echter volstrekt
¡feen weloverdacht systeem fe zien en geen centraal líchaam aan-
wezig, waar de industrie oI de practijk hare wenschen over onder-
zaek kan kenbaar maken en waar overleg omtrent arbeidsver-
c{eeling op dit gebíed mogelijk ís.

c. Toe(epast-nøtuurwetenschappelijÞ onderzoeh in lqboratoria
usn Uniuersiteiten en Hoofescholen.

Het bezwaar, dat zaoeverL voor het ,,research-work" bij R.ijks-
laboratoria, die daarvoor speciaal bestemd zijn, werd gesigina-
leerc{, geldt ook, zíj het in eenigszins anderen vor.m, voor het
toegepast-natuurwetenschappelíjk werk, dat aan onze Uníversi-
teiten en Hoo¡iescholen worrlt verricht, Het valt levendíg te
betreuren, dat nog in talrijke gevallen geen hechter band bestaat
tr.tsschen de bedrijven en cle laboratoría, lvaar de wetenschair
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.'ordt beoefend, die de grondslagen levert van de door hen toege-
paste werkwíjzen,

!Øordt cloor particulieren, inclustríeelen of Overheídslichamen
aan docenten van Uníversíteíten of Hoogescholen om advies, al
o1 niet verbonden met onderzoek, gevraagd, dan hangt de keuze
van den docent vaak af van persoonlijke bekendheid met dien
docent en is geenszins steeds gebaseerd op kennis van de studíën,
die hij rnaakte" [Iet is ook voor hen, díe advies noodig hebben,
zeer dikwíjls bezwaarlijk, om te vernemen, tot wien zíj zich daar-
toe het beste zullen weuden, De docenten aan de verschíllende
instellingen weten trouwens díkwijls níet van elkander op welke
speciale gebíeden van toepepast-natuurwetenschappelijk onder-
zoek zíj zijn werkzaam ¡leweest,

Onze Commissie wees er reeds op, dat zij onSaarne zou zien
getornd aan de vríjheid, die den wetenschappelijken o¡derzoeker
aan lJniversiteít en Hoogeschool moet worden ¡lelaten, maar,
waar het 6!aat om toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek,
meenf zij f.och, dat stelselmatiS onderlíng overleg ware in de
hand te werken, Ook acht zíj hel gewenscht, dat een betere
regeling wordt ¡letroffen, opdat zij, die advies noodig hebben,
vernemen kunnen, waar zij dat het beste krijgen,

Is het niet teekenend voor den toestand, waarop hier gedoeld
wordt, dat eerst in den allerlaatsten tijd stappen genomen zijn,
om te $eraken tot een centrale verzameling van líteratuuropgaven,
u'aardoor de belanghebbende technícus zal kunnen vínden, welke
geschriften over de onderwerpen bestaan, die hem bela-ng inboe-
zemen? Op de uitrusting van de voor het Rijk bekostigde bíbJío-
theken, bijvoorbeeld díe der Technische Hoogeschool, míst de
technicus nog iederen invloed.

d. Iruuinnen uan aduies op toepepast-nqtuuruetenschappelijh
gebied door de Ouerheid.

Men heeft slechts te denken aan de voorschríften, die door de
Regeering op hygiënisch en rnedisch gebied moeten worden uit-
gevaardigd, aan de leidíng, die zij moet geven aan het geheele
verkeerswezen o1 aan de maa-tre¡lelen, die zij ín het belang van
cie fabrieksarbeíders rnoet treffen, om in te zien, dat de besturende
ambtenaren zelve onmogelijk voldoende deskundíg kunnen zijn,
om in talrijke gevallen van Overheidsbemoeíenis, beslissingen te
nemen. Het inwinnen van advies geschiedt echter op zeer uíteen-
loopende wijze. Voor enkele problemen wordt de Koninklijke

¿7



Akademíe geraadpleegd. Vaak klopt de Regeeríng bij deskrrn-
digen aan, die zíj daartoe ook wel zelve in haar díenst stelt.
Díkwijls worden verschillende personen in commissíes vereenigd.
Somtijds zijn alzonderli;ke laboratoria of diensten voor dit doel
door haar opgericht,

Een systeem bij het inwinnen ãíet adviezen bestaat allermínst.
Verschillende departementen denken daarover zeer verscltillend
en weten ook trouwens in den regel niets van de ervaringen of
ínlichtingen, waarover andere departementen beschikken.

Om aan te toonen, dat het bij het inwínnen van Re6ieerin¡ls-
adviezen geenszins 6iaat om uitgaven, die van geheel onderge-
schikte beteekenis zijn, vermeldf onze Commíssíe, dat zíj op de
'S?aterstaatsbegrootíng voor 7924 de volgende posten aantrof;
Art, 9. Kosten van Aclvíezen op speciaal technisch gebied

/ 38000; Art. 172. Commíssíën, onderzoekingen en adviezen
voor spoorwe{en f 10 000; Arf. 257. Kosten van Commissiën en
adviezen van deskundígen / 1500 en Art, 299. Kosten van Com-
missién en adviezen van deskundigen f 4A00. Het is aan oîze
Commissie bekend, dat niet alle hier op6iesomde bedragen
bestemd zíjn voor hetgeen men advies op het gebíed der toege-
paste natuurwetenschap kan noemen, maar zij meent toch, dat de,
uit één enkel hoofdstuk genomen cijfers, tot nadenken rnoeten
stemmen,

Duídelijk kornt het gebrek aan or¡lanisatie bij het inwínnen van
advies ook uit door het feít, dat de Departementen voor Marine
en Oorlog alzonáerlijke diensten hebben ingesteld, die adviseeren
over hef vliegwezen, terwiji bovendien op de begrootinpi, van
$Øaterstaat gelden zíjn uilgetrokken voor den Rijksstudiedienst
voor de luchtvaart,

Met nadruk wil onze Commíssie hier nogmaals constat ee7-en,
dat het voletrekt niet in hare bedoelíng ligt, bij de Overheíd op
beperking in het zoeken van voorlichting aan te dríngen, maa¡: wel
op het invoeren van een 6ioed overwo$en systeern.

ç). De Natuurl¿undige Afdeeling der Koninhlijhe Ahademie Ðctn

Wetenschøppen sls aduiseerend lichaq.m uoor de Re{eerinp.

Iilellicht is er aanvankelijk aan gedacht, om aan de Afdeeling
Natuurkunde der Koninklijke Akademíe een leidende r-ol bij de
Staatsbemoeienis op toegepast-natuurwetenschappelijk gebíecl toe
te kennen en zeker ís oorspronkelijk bedoeld, om haar .als voor-
naamste advíseerencl college op ciit terreín werkzaam te doen zíin.
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hnmers in de statuten der Kon, Akademie is het uitbrengen van
adviezen aan de ReSeeríng uitdrukkelijk vastgelegd,

De Akademíe beschíkt echter niet over geldrnídclelen, onr
onderzoekinglen te laten verrichten, of onkosten, verbonden aan
het uitbrengen van ornvangrijke adviezen, te bestrijden. V/anneer
de Regeerín$ haar om advíes vraagt, moet clan ook een beroep
tvorden ¡ledaan op de leden. Het I'erdient ¡ircote waaráeeîing, dat
deze zco menigrnaal tijd beschíkbaar stelden, om zulk een advies
kosteloos uit te brengien. Het spreekt echter van zell, dat dit
stelsel nimmer op groote schaal kan worden toe$epast.

Stellig zou íntusschen wel in den loop der jaren door de
Akademie een or5lanísatie voor het uitbrengen van adviezen zíjn
verwezenlijkt, índien de Regeering zich consequent met vraag-
stukken, díe de wetenschap en hare toepassing betrellen, tot de
Akademie had gewend, Het vraEien om raad bepaalde zich echler
tot een betrekkelijk beperkt ferrein. Andere Departementen als
dat van Bínnenlandsche Zaken (later dat van Onderwijs, Kunsten
en '${/etenschappen) riepen slechts zelden de voorlichting der
Akademíe in, Behoefte aan georgianiseerd contact met andere
instellingen of personen buiten de Akademie, die wetenschap of
foegepaste wetenschap beoefenen, werd dan ook weínig gevoeld.
Dít zou stellig anders geweest zíjn, wanneer van Overheídswege
vele vra¡len aan de Akademie waren voorSelegd en vooral ook,
wanneer haar medewerking was in$eroepen voor het zoeken van
nieuwe wegen, waarlangs de wetenschap aan het algemeen belang
kon ten goede komen,

1. De Wetenschappelijhe Aduies-Commlssie

Ook hier zij er aan herinnerd, hoe tijdens den oorlog, de nood-
zakelijkheid van een samenwerking van wetenschappelijke per-
sonen onderlíng en ook met mannen uit de practijk, met het doel,
onder de benarde omstandígheden, waarín het land toenmaals
verkeerde, de beschikbare kennis ten dienste te stellen aan het
algemeen belang, dusdaníg gevoeld werd, dat op advies der
Afdeelíng Natuurkunde van de Koninklíjke Akademie van lØeten-
schappen besioten werd tot instellen van de ,,Wetenschappelijke
comrnissie van advies en onderzoek ín het belang van volkswel-
vaart en weerbaarheid",

Cnze Commíssie wenscht hare ínstemming te betuigen met de
woorden, die bij hare installatie door haren YooruiÍfer werden
gfesproken over hetgeen door de werkzaamheid der 'Víetenschap-
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pelijke Aclvíes-Commíssíe, onder voorzitterschap van den hoog-
Teeraar LORENTZ, ondanks de moeilijke omstandigheden, rvaar-
onder gewerkt moest worden, is verricht. Overigens verutijsf zij
naar het bii de installatie meegedeelde over de oarzaken, waar-
aan toe te schrijven is, waarom niet meer werd bereikt, Zii
r,¡enscht daaraan nog toe te voe6!en, dat ín cle Wetenschappelijke
Advies-Commissíe het nut van gemeenschappelijk opbouwenden
arbeíd door beoefenaren van zuivere en van toe$epaste weten-
schap rnet personen uít de pracfijk en met Overheídspersonen, díe
voorlichting van noode hadden, door alle leden werd erkend, maar
dat anåerzíjds werd insezíen, dat de gekazen organisatie, díe voor
oorlopisjaren bruíkbaar \r/as, daarna ingrijpende veranderin¡ien
moest onder5iaan. In het bijzander werd ernstig bezwaar onder-
vonc{en van het feít, clat c{e Commissie niet in or6ianiek verbancl
was glebracht met de instellíngenr waar hier te lande toe6iepaste
natnurwetenschap werd beoefend en evenmin met de Regeerings-
bureaux, clie voor de uitoefening van hun taalc advies nooclíg had-
den. Er was aan de Commíssie geen ínvloed gie¡ieven op de werk-
programma's van Rijksinstellingien, zíj had zelve naar de, toen-
tnaals schaarsche, personen uít f.e zien, aan wíe zij problemen ter
oplossíng kon geven. Slechts zelden vroeg men aan de Commissíe
van Regeeringswegie om raad; zíj moest doorgaans zeTve de onder-
werpen, waarover zíj een advies wenschelijk achtte, opzoeken en
een voldoende príkkel, om zulk een ongievraaSd advíes ter haúe
te nemen, was lan¡i niet alfijd ín RegeerínSsbureaux aanwezig.
Ook werd de Commíssie we1 gesteld voor technisch-economische
problemen, voor r,velker behandelin{ zij uiteraard niet wasTuit-
Serust.

Door de i^stellíng dier commissíe was dan oolç 6leenszí's een
or6ianisatie verkre$en, v/aarvan een ,,centrale leiding" van alle
toegepast-natuurwetenschappelijk werlc kon uitgaan. Altreen,
indien díe aanwezig is, ka' echter, ool< in -¡redestijd, wanneer het
gevoel van saarnhoorigheid zr,vakker wordt, een vruchtdragende
sarnenwerking worden bereíkt. Als zullc een leidíng bestaat, zal
ook van zell de Overheíd daarbij om voorlichtin6i homen.

iX ALGEMEENHEID EN OORZAKEN VAN HET GEBREK
AAN ORGANISATIE,

Uít de hierboven gegeven beschouwingen volgt rvel, dat op het
gebied van toegepast-natuurvyetenschappelijk onderuoek híer te
lande moet gesproken worclen van; ver.snippering van krachten
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en gebrek aan systeem. Onze Commissie is overtuigd, dat híervan
hoo6ler uitgaven dan noodzakelijk zijn, hef gevolg zijn Seweesf en
nog zijn, al ís het onmogelijk voor haar, om aan te ¡leven, welke
bedragien, bij een betere, doelbewust doorgevoerde, or¡ianísatíe
zouden zijn Íe besparen $eweest.

Van den huidigen toestand nr'ag men intusschen de Overheid
geen sterk verwíjt maken, Hij is hístorísch gegroeíd en de wensch
van den Nederlander, om baas Le zíjn ín eigen huis, heeft daartoe
rnee¡lewerkt. Die wensch worclt door den wetenschappeiijken
onderzoeker, ten gevolge van den aard van zijn arbeid, no6¡ ster-
ker gevoeld dan door anderen en is ook door de bovenbedoelde
jnstituten steeds tot uítclrukking Sebracht. Hij werd echter in níet
rnínder mate $ekoesterd aan onze deparlementen, die streven naar
zelfstandigheid en ongebondenheíd jegens elkander, Die wensch
l,.wam ook tot uitíng in cle neiging van provínciën en plemeenten.
om hare autonomíe, ook op dit gebied, door te voeren.

Onze Commissie spreekt hier clan ook zelfs gaarne hare waar-
deeríng uit vool hetgeen op dit gebíed, door vooruitziende bestu-
rende lichamen en door arnbtenaren, díe den ontwikkelingsSang
onzer samenleving met juistheid peilden, werd tot stand, gebracht,
Zíj stell daar echter onrniddellijk naast, dat cle tijd voorbii is,
waatin ongeordend ma6i lr.orden opgetreden en waarín het toeval
mag bepalen, welk deel van de yeelomvattende taak wèl en welk
niet tot zíjn rcchl moet lç.omen,

ÍIef zal hieronder blijken, dat de cloor onze Cornrnissie hier te
lande gesignaleerde toestanc{en volstrekt niet uitsluitend hier
voorkornen, rnaar dat men te maken heeft met een verschijnsel,
dat zich in de omríngende landen eveneens voordoet, Maar tevens
zal opvalien, hoe men daar haast a-llerwege cle fout van dít
systeenr begint in te zien en rníddelen ter verbeteríng beraamt,
Onze Cornmíssíe schrijit deze veranderíng van inzíchten toe aan
een juístere waardeeríng van de beteekenis der natuurweten-
schappen voor onze samenlevíng en zíj meent, dat die juistere
waardeering een Sevolg is, van de gebleken noodzakelijkheid,
Sedurende den oorlog en daarna, tot ínspanning van alle krachten
voor het ten nutte maken der aanwezíge bronnen van welvaart,

Alvorens de vraag nacler te behandelen, op welke wijze hier te
lande een betere orglanísatie zou zíjn te verkrijgen, zal nu híer-
onder een ovet:zicht volgen van hetgeen in verschíllende landen
voor organisatíe van het híerboven besproken onderzoek werd
gedaan,
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X, ORGANISATIE IN FIET BUITENLAND,

De hieronder gegeven mededeelin6ien beoogen slechts een

schetsmatig overzicltt. Onze Commissie moest zich in hoofdzaak
tot literatuurstudie beperken, waardoor een volkomen beeld
wordt verkregen. Voor een nadere studíe der, vaak gecompli-
ceerde, buítenlandsche toestanden en van hunne geschiedkundige
ontwikkelinQ zou eenbezoek aan de verschíllende landen noodig
zijn {eweest.

a. Franhrijh.

Gedurende den oor'lcg is in Frankrijk van Regeeringiswege een
organísatie ontworpen, die voornamelijk ten doel had, de weten-
schappelijke krachten te hulp te roepen voor het oplossen varì
militaire en ook van technísche problemen, die met den noodtoe-
stand verbancl hielden, Tevens rverd beoogd: het aanmoedigen en
het steunen van uitvinders, Díe orgianísatíe heeft verschillende
stadia doorloopen en is na den wapenstilstand weer eenígszíns
gewijzí$d,, Er kwam toen scheidíng tusschen ,,Les services ù:ch-
niques r¡ilitaíres" en ,,Le Service cles Inventions, des Études et
des Expériences Scientífíqrres", die bij verschillende Ministeries
werden ondergebracht.

Eínde t922 is de laatste instelling om{ezet in ,,L'Office Natio-
nal des Recherches Scientifíques et Industríelles et des Inven-
tions", welk ínstituut de beschikking kreeg over alle middelen, die
de ,,Service des Inventions" ¡ledurende den oorlog had verworven,
maar daarbij werd de band met de Regeeríng losser gemaakt. 'VØei

heelt de Regeering nog grooten invloed behouden, o. a. ó.dor de
Lrenoemingi van den directeur, maar ,,L'Offíce National" heelt
,,personnalíté civile" en ,,autonornie financière". De Regeeríng
stelt jaarlijks on5leveer 1,4 millioen francs ter beschikking, terwijl
verder reeds eenige partículiere fondsen zijn gesticht en men
vooral ook rekent op bijdragen van uítvinders, die steun ¡,'an

,,L'Office National" bíj hun werk genoten en clie zichbij contract
verbonden, een deel van de winst op de uítvinding af te st;¡an.

Er is een ,,Conseil National" ingesteld, die adviseert ovel de
organísatie van ,,L'Offíce National" en over vragen, die de Minís-
ter stelt, De Miníster de I'Instruction Pr,Lblíque is voorzitter van
d.ezen Raad, waarin leden worden aangewezen door cle voor-
naamste wetenschappelijke en technisch-wetenschappelijke ir-rstel-
lin$en, maar ook door werkgevers- en werknemersvereeniqingen
en waarín voorts een aantal Regeeríngsbureaux zíjn verte{en-
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\^'oordigd, Bovendien zijn er dan nog een ,,Conseil d'Administra-
tion", een ,,Dírection Technique et Admínistrafive", een ,,Com-
míssion Supérieure des Inventiotts" en vele ,,Comités Techniques",
gedeeltelijk voortgesproten uit de organísatie gedurende den
corloS.

,,I-'Offíce National" beschikt over een schitterend ¡ieì-.ouw met
vele laboratoria, gielegeî aan de Seine te Bellevue op :'l uur
afstancl van Parijs, Hier worden uítvinders in de Sele{enheíd
gestelcl, hun denkbeelden practisch uít te werken. Ook kunnen
door índustrieelen problemen aan I'Office voorgele{d worclen, die
dan door deskundigen onder leiding van I'Offíce in onclerzock
worden genomen. In het laatste geval wordt weder een contract
afgesloten, waarbij een zeker aandeel voor 1'Office uit de te maken
winsten wordt gereserveerd, Voorts verleent I'Office nog hulp o;n
constructeurs te vinden, bereid om een denkbeeld in werhelijkhr:icl
om te zetten,

Het instituut Seeft een weekblad uít ,,Recherches et Invention".
Uit het voorafgaande ziet men, dat vooral beoogd wordt: een

aanvulling van hetgeen in de Rijksinstituten, door onvoldoende
hulpmiddelen of onvoldoende gelegenheíd, niet kan geschieden.

Voorts wordt hier herinnerd aan ,,La Société cl'EncouraSierne.t
pour l'Inclustrie Nationale", een sedert 1801 bestaande, particrr-
liere instelling, die vooral door het ritloven van príjzen, n:edailles,
maar ook door het geven van geldelijken steun, c{e industrie
bevordert. Er schijnt sprake te zijn van sarnenwei'king tusschen
,,1'Oflice Natíonal" en ,,La Société d'Encoura¡lernent", maar dit
clenkbeeld is nog niet tot verwezenlíjking gebracht. /

b. Enfeland.

Ook hier is de organisatie voor toegiepast-natuurwetenschappe-
lijk onderzoek gedurende den oorloS! tot stand giekomen. Daar-
vóór was de bemoeienís der Regeeringi op dit gebied zeer heperkt.
iVel rvas de stichting van het, in 1902 geopende, ,,National phy-
sical Laboratory", mede door een bijdrage van het gouvernement
mogelijk geworden, maar toenmaals stond dít toch geheel oncler
fínancieel beheer van ,,The Royal Society".

In 1915 is door de Regeering een zorgvuldig uitgewerkt schema
,,for the organísation and Development of scientífíc and Industrial
Research" openbaar gemaakt. Hoewel dit schema vooral in 1916,
en ook ín later iaren, nog is uitgebouwd, zíjn de voornaamste



daarín ontwikkelde clenkbeelden sedert vrijrvel ongewijzigd tot
uilvoerinÉ Sebracht.

In de eerste plaats werd een ,,Comittee of the Privy Council"
iirgesteld, verantrvoorc{elijk 't,ooL de wijze van bestedin{ van
gelden, díe door het Parlement voor ,,scientific and índustrial
i:esearch" zoud-en worden beschíkbaar gesteld, The President of
the Councíl., de voorzitter van het Commíttee, is een licl der
Regeeríng en kan dus door het Parlement ter verantwoordín¡i
w-orden geroepen,

Naast dit ,,Commíttee" werd nu velder een ,,Advisory Councíl"
sarnen¡iestelcl, díe het 6ienoemde Committee over alle geldelíjke
en organísatorische aangelegenheden heeft te adviseeren. De ieden
dier Advisory Council (een t2-tal) zijn bijna allen lid van de
Royal Society en zonder uitzondering bekende beoefenaren van
é.e zuivere en de toe$epaste natuurwetenschappen, Als ,,Asses-
sors" zíjn aa.n die ,,Advísory Council" verte¡lenwoordigers van cle

departementen toe¡ievoeSd.
De welkzaamheid van het bedoelde ,,Committee of the Privy

Councíl" en van zijn ,,Advisory Councíl" breídde zieh al spoedig
zoodanig uit, dat einde 1916 werd besloten, het als een alzonder-
lijk ,,Depaltment of Scientífic and Industrial Research" te organí-
seeren.

De ,,Advisory Council" ontvangt nu weer op zijn beurt voor-
lichting en wel in de eerste plaats van de ,,Research-Boards", díe
voor behartígíng van bepaalde takken van toegepaste wetenschap
zijn íngesteld en waarin theoreticí en practici zitling hebben. Deze
Boards krijgen veelal ruime geldmiddelen ter beschíkkingr Als
voorbeeld h-,-rnnen worden genoemd: de ,,Buildíng Research
Boarcl", de ,,Food-Investigatíon Board", de ,,Forest Products
Research Boarcl" en de ,,Geological Survey Board", lvaarbij opge-
rnerkt rnoet worden, dat deze Boards veelal voor bepaalde onder-
deelen van hun taak ,,Committees" hebben ingesteld. De leden
dier Boa,rds zíjn meermalen leíders van wetenschappeiijke en
technische laboratoría en voeren somtijds ook persoonlijk onder-
zoel<ingen uit, díe verband houden met cle vragen, welke aan de

,,Research-Boards" gesteld worden. Overígens hebben díe Boards
leíding te geven aan an<lerzoekingen, díe door betaalde onder-
zoekers, o. a, ín de laboratoria ð,er Universiteiten, rvorden ver-úcht,
De Food Investigatíon Board heeff zelfs een speciaal ,,Low Tem-
perature Statíon for Research ín Biochemístry and Biophysícs"
onder zijn toezichÍ.,
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Naast de ,,Research-Boards" zijn dan nog eenígle ,,Research
Committees" (o. u. het ,,Illuminatíon Research Commíttee) en
het belangrijke ,,Executive Committee of the Natíonal Physical
I-aboratory" ingesteld. Het laatstgenoemde Laboratorium is name-
lijk sedert 1916 ander het fínancieel beheer van het níeuwe depar-
ternent gebracht.

Voolts kan cie Advisory Council gelden aan individueele
,,Research lWorkers" en ,,Students-ín-Traínin6j" toekennen. Uít de
lijst van publícaties van zulke personen blijkt, dat men zeer
royaal is met dergelijke toekenningeî en zoowel zuiver weten-
schappelijke onderzaekingen als zulke op het febied der toege-
paste natuurwetenschap rvorden Sesubsidieerd. Ook rvorden n el
,,research-assistants" voor professoren beschikbaar $esteld.

Van veel belang is de werkzaamheid van het Departernent voor
zoover beoogd wordt: de industríe te br.engen tot en te steunen
bij research-work. Als middel daartoe is het bevorderen van de
oprichting van zaogenaamde,,Research Assocíations" gekozen,
vraarbij vooral Sestreefd ís naar ,,co-operatíon" van firma's ín
bepaalde takken van ínclustrie, Wanneer een aantal firma's bereid
blijht tot opríchtíng van een ,,Research Association" over te 6iaan
en zij voTdoenc{en fínancieelen steun voor een zekere periode toe-
z.egSen, terwijl het werkplan de goedkeuríng van het Departement
wegdraagt en ook nog aan enkele anc{ere voorwaarden is voldaan,
rvordt voor 5 jaren een subsidie toegekencl uit het laf.er le bespre-
ken ,,millíoenfonds", Daarbij ís ín den regel een ,,f Íor É basís"
gevolgd. Die Assocíations worden beheerd cloor de deelnemende
firma's, terwijl de resultaten van het werk ook in de eerste plaats
aa.n die firma's ten goede komen, ofschoon het Departement, in
het algemeen belang, onder bepaalde omstandigheden tot publi-
catie kan overgaan,

De oorspronkelijke bedoeling was, daf de Associations na
arloop van de S-jaúge períocle verder geheel door de industrieën
zouden worden bekostígd, maar van het 24-lal, clat werd gestícht,
zijn er momenteel slechts enkele financíeel onafhanl<eli jk, waarbij
de ma.laise, die na I92A inftad, een groote rol heeft gespeeld. In
ieder specíaa"l geval lvordt. nu zorgivuldig overwogen, of voort-
sezette steun wenschelijk is en men streeft zeer beslist naar het
beëíndígen claarvan,

somrníge dier Assocíations hebben zeer belan{ríjk werk voor de
industrie verricht, Zoo lvorden de ,,Brítish Cotton Industry
R-esearch Assocíation" en de ,,Brítish Photographíc Research
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Association" geroemd. Als voorbeelden noemen wij verder no¡!:

de ,,Research Association of Britísh Rubber and Tyre Manufac-
ture", de ,,British Electrical and Allíed Manufactures Research
Association", de ,,Brítish Portland Cement Research Association"
en de ,,British Scientific Instrument Research Association".

De vertegenwoordigers der Associations houden jaarlíjks een

bijeenkomst onder presidium van den ,,Secretary of the Depart-
ment of Scientífic and Industrial Research", waarin onderwerpen,
díe op het gebíed van meer dan één Association liggen, zoowel
van wetenschappelijken als van admínistratíeven aard, worden
besproken,

Het genoemde Departement geeft echter ook wel langs anderen
wegi als subsidie aan Associations geldelijken steun voor research-
work aan de índustrie, Zoo onfvangt bijvoorbeeld een ,,Commít-
tee of the Institution of Civíl Engineers" een toela6ie voor een
.,r'etenschappelijk en technisch onderzoek naar bestrijdinÉsmídde-
len tegen den paalworm.

Hier ís nu verder no¡! van veel belang, dat sedert t9I9 bij een
besluít van de Engelsche Regieering bepaald is, dat er stappen
rnoesten worden Senomen, om het wetenschappelijk werk, noodig
voor de militaire díensten, 266 te or¡laniseeren, dat dubbel werk
vermeden en zuinigheid met personeel en uítrusting werd
betracht, Daarbij moest gezorsd worden voor uítwisseling van
wetenschappelijke kennis en ervaring tusschen de betrokken
I)epartementen en bovendien moest eenheíd gebracht worden in
de leíding en financíeele contrôle van alle wetenschappelijk werk
van fundarnenteelen aard, zoowel voor civiele als voor militaire
c{iensten.

Men besloot toen, om hiervoor zooSenaamde ,,Co-ordínatíng
Boards" in te stellen, waarin vertegenwoordígers van mílitaire,
zoowel als van burgerlijke, departemenlen zilling hebben en die
*'ederom gesteld werden onder het ,,Department of Scientiiic and
Industrial Research". De leden worden benoemd op voordracht
van de ,,Advisory Council", Voor zoover de onderzoekingen, die
zij lalen verríchten, ook voor burgerlijke doeleinden van belang
zijn, komen zij voor rekeníng! van het genoemde Departement,
ook al worden ze in laboratoría van milítaíre díensten uitgevoerd.

Als voornaamste díer ,,Co-ordínating Boards" kunnen genoemd
worden; die voor chemie, voor physika, voor ínpienieursweten-
schap en voor ,,Radio Research",

Een moeilijkheid bij deze orsanisatie is, dat deze ,,Co-ordina-
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ting Boards" nu en dan op hetzelfde terreín werken als de

,,Research-Associations" í men streeft echter ook dan zooveel
mogelijk naar samenwerkíng, Dat die ,,Boards" bijzonder nuttig
zijn, wordf o, a, geíllustreerd door de mededeeling op blz. 18

van het ,,Report of the Committee of the Prívy Council for Scien-
tific and Industríal Research for the Year t92I-1922", volgens
welke mededeeling een Departement, door de ínlichtíngen, die het
van é,ê,n díer Boards ontvíng, aLza! van de oprichting van een
groot station, dat eenige millioenen zou gekost hebben,

De kosten van het ,,Department of Industrial and Scíentific
Research" worden bestreden uit een som, die op de jaarlijksche
begrooting voorkomt, en verder uit de opbrengst van fondsen, Het
belangrijkste dier fondsen ís het ,,millioenfonds" (oorspronhelijk
fl l millioen groot), dat ín 1916 door het parlement werd ge-
voteerd en dat, met de te kweeken rente, aanvankelijk uitsluitenc{
bestemd was voor den financieelen steun van de ,,Research-
Associations". Naderhand is de rente ook voor bestrijding van
andere uitgaven gebezigd, Dit f onds, zooweT als de andere fondsen
en ook alle verdere ínkomsten, wordt beheerd cloor den, door den
Koníng benoemden ,,Imperial Trust for the Encouragement of
Scientific and Industrial Research".

De Advísory Council díent jaarlijks een begrooting in en moet
zich daaraan bij de uitgiaven houden, behoudens een ruinle spelíng
(tot maximaal f 10 000) ín de onderlinge verdeeling over de
diverse posten, die zonder dat de ,,Treasury" zich daaúegen
verzef, wordt toegelaten.

Om een denkbeeld te ¡ieven van de bedragen, zij hier me{e-
gecleeld, dat de totale uitgaven Sedurende het financieeTe jaar
1922-'23 waren; f, 497 549, Var. deze som bestond f. 264493
uit bij de begrootíng toegestane gelden, f 48 103 uit interest van
het míllíoenenfonds, .€ 93 345 was 6lenomen van het kapitaal van
dat londs en f 89 608 was verkreSlen als inkomsten uít onder-
zoekingen, terugbetalinglen voor werk voor andere c{epartementen,
opbrengsten uit andere fondsen, enz.

Daarbij moet dan noS in aanmerking worden 6lenomen, da! deze
uítgaven reeds aanmerkelijk la{er zíjn dan ze in voorafgaande
jaren geweest waren. Nadat namelijk de ,,Advisory Council"
reeds uit zich zell belangrijke bezuínigingen had ingevoerd, heeft
hij nog veel sterker moeten ingrijpen, toen op aandrang van het
ín 7921 íngestelcle ,,Committee on National Expenditure", onder
Voorzitterschap van Sir Eric Geddes, de ,,Treasury" een rond-
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schrijven verzond, waarin imperatief nieuwe bezuinigingen werden
voor¡ieschreven en opheffing van alle diensten werd gevraagd, die
níet waren ,,absolutely and dírectly necessary".

De ,,Advísory Councíl" ís er - zij het ook met veel opoffe-
ríngen - in geslaagd, om de uitgaven met 34 % van het oorspron-
kelijk geraamde bedrag te vermínderen, maar wijst er in zijn
begeleidende nota op, dat híermee de bestaande pro6iramma's tot
hun uíterste ¡lrens zijn feru{gebracht en bij verdere reductie
geheele stukken van het werk stíl zouden moeten worden {ezet.
Hij laat dan aan het ,,Geddes Commíttee" over, de Regeering te
ac{víseeren, welke deelen van zijn programma zouden moeten
worden opgegeven, Dít Comíté kwam in zijn rapport aan de
Regeeríng tot de slotsom, dat geen verdere bezuínigíng rvas aan
te bevelen,

Ten laatste kan híer nog meegedeeld worden, dat het medísch
onderzoek niet valt op het terreín van werkzaamheid van het
,,Department of Scientifíc and Industrial Research", Daarvoor ís
een ,,Medical Research CouncíI" íngesteld, díe evenals dat Depar-
tement, onder de ,,Privy Council" staat, maar alzonderTijk en
waarvoor ook afzonderlijk gelden worden uítgetrokken,

c, Vereenipde Stuten uqn Noord-Amerihq,

Er ís geen ander land, waar de alzonderliji<e índustrieele onder-
nemíngen zulke uítstekende wetenschappelijke laboratoria hebben
ingericht als in Ameríka, Sommíge daarvan hebben door hun
wetenschappelijke publícatíes een wereldreputatie, Herinnerc{
moge bijvoorbeeld worden aan de labora-toria der ,,Esf.man
Kodak Company, Rochester, lr{,Y," en aan dat der ,,General Elec-
tríc Company, Schenectady N,Y,", Ook zijn er in sommíge groote
takken van índustríe ,,Assocíatíons" gevormd, díe gemeenschap-
pelijk laboratoría bekostigen, waarvan het laboratoríum der
,,National Electríc Lamp Associatíon, Cleveland, O." en dat der

',,National Canners Assocíation, !Øashington, D.C." voorbeelden
zijn.

Opvallend ís de ruime plaats, die in die laboratoria aan zuiver
wetenschapelijk werk wordt ingeruimd en de publíciteít, die aan
het werk wordt gegeven. Men Saat daarbij uít van het princípe,
å,al zulk werk vertrouwen ínboezentt bij de afnemers der fabri-
katen van de betrokken fabríek en beschouwt het als een uít-
stekende reclame.

De Uníversíteíten en Colleges worden, zooals bekend, in
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Amerika voor een groot deel bekostígd uit particuliere gíften,
maar sommige (Land Grant Colleges) hebben ook inkomsten uit
,,land grants", d. i. de opbrengst uít den verkoop van land, dat
voor dít doel bij de ,,Morrel Act" aan diverse Staten ís geschon-

lien. \)üeer andere worden betaald uit een belastíng op de ,,ratea-
ble property" in den Staat, waarin zij zijn gelegen.

Gedeeltelijk wordt ín de Universiteiten en Colleges ook onder-
zoek in opdracht van firma's verricht, In sommíge gevallen ziin
verder aan d-ie ínstellíngen ,,Experiment Stations" verbonden,
waar\ran de staf zich uitsluitencl of hoofdzakelíjk met onderzoek
voor industrieele doeleínden bezighoudt. Als voorbeeld voor dit
laatste zij hier vermeld: ,,The electrical department of the Har-
vard University, Cambridge, Mass".

Een aizonderlijke plaats neemt het ,,Mellon Instítute of
Industrial Research" in, dat opgerichf is met gelden, geschonken

door de ¡iebroeders A. \ø. en R, B. Mellon, bankíers te Pittsburgh.
Het instituut is verbonden aan de Universiteit fe Pittsbrrrgh, maar
is daarvan toch fínancieel en admínistratief onafhankelijk. Hoewel
c{oel en werkwijze van het Instituut reeds meermalen in Neder-
landsche bladen werden beschreven, moge hier een en ancier
claarover worden $ememoreerd,

,,The main object of the Institute is to supply for competent
investígators every incentive and the most favorable opporttrnities
lor fruitful research in the physical sciences and technology, and
to make science subserve the practical needs of Industry", Aldus
omschreef in 19t9 de directeur van het Instituut het hooiddoei.
Feitelijk wordt een yerwezenlijking en uitbreidíng beoogd van
het, in 1906 door Dr. RoenRt KnuuEty DuNc¡,N g"for-.rl""rá",
,,Tndustrial Fellowshíp System", volgens welk systeem een alzon-
derlijk industrieel, een onderneminf, of een groep van iabrikan-
ten, teglen zekere voorwaarden, in de gelegenheid gesteld wordt,
c¡m één of meer onderzoekers in een bestaand laboratorium aa.n

een bepaald onderu'erp te laten werken,
Volgens de statuten van het Mellon Institute moeien de

industrieelen, die zulk een Fellowship willen stichten, een zeker
bedrag aan dat Instítuut uítkeeren, welk bedra6! toereikend moet
zijn voor de onkosten, die speciaal voor het voor hen verrichte
onde¡zoek moeten worclen gemaakt en ook voor de salarieerin6l
van de daarmee belaste, desgewenscht door hen zell aan te
wijzen, onderzoekers. Het Instituut zel| zor{t voor het onderhoud
en de algemeene uitrustíng van het laboratorium, heeft 

. 
een
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bíblíotheek, geelt ook leiding ter bevorderíng van het onderzoek
en ,,provides an atmosphere which is conducíve to prodrrctive
inquiry".

Van dít Instituut wordt door de meest uíteenloopende indus-
trieén ruim gebruík gemaakt, Gedurende het iaar Maart 1918-
Nlaart 7979 waren 47 fellowships in werking met 77 onderzoekers,
terwijl de betrokken fírma's en associations in dat tíjdsverloop een
totaal aan bijdragen van $ 238245 aan het Instituut schonken.

Daar de resultaten van het onderzoek uitsluitend aan de
industrieelen, die het fellowship instelden, ten 6¡oede komen en
dus geheim worden gehouden, kan over den aard daarvan hier
niets worden meegedeeld,

Als particuliere instituten, die uitsluitend, op eigen initiatief
pekozen, onderzoekinSswerk verrichten, gedeeltelijk op toegepast-
wetenschappelijk gebied, moeten hier nu verder worden genoemd
de kapítaalkrachtige,,CarneSlie Institution" en,,Smithsonian Insti-
tution". Bovendien wordt nog in sommige groote particuliere labo-
ratoria ín opdracht en voor rekening van índustríeelen onderzoek
verrícht, zoo is daarvoor het ,,Institute of Industrial Research,
!ØashínSton, D.C,", bekend.

Eindelijk zíjn dan nog de, met Rijksrniddelen bekostigde, instel-
lin$en te noemen, zooals: ,,The Bureau of Stanclards", ,,The
Department of Agrículture", ,,The Forest Products Laboratory at
Madison, Wisconsín", ,,The Bureau of Soils" en ,,The Bureau of
À{ines". Sommige daarvan verrichten op ¡lroote schaal werk voor
particulíerenr voor Îirma's, voor Associations en zelfs voor weJen-
schappelijke ínstellingen en genieten claardoor belan/ri;ke
inkomsten.

Ter toeliclrtin6i van de beteekenis, díe zelfs de kleinere dezer
Staatsinstellingen bezitten, zij hier medegedeeld, dat aan het
,,Forest Products Labotatory" Sedurende de jaren 1913--1923
een totaal bedrag van meer dan 3.5 millíoen gulden is ten koste
gelegd. ÀIen becijfert hiertegenover, dat de jaarlíjÞscåe besparíng
in de ,,buíldíng trades", die het gevolg is van het werk van dit
la.boratorium over de mechanische eigenschappen van Ameri-
kaansche houtsoorten, het dubbele hiervan bedraagt, terwijl cle
totale jaarlijksche besparing ín alle industrieën, in rvelker belang
het laboratorium werkt, zelfs op het lS-r'oudíge wordt Seschat.

In 7976 is nu, ten slotte, op initiatief van c{e ,,National Academy
of Scíences", ingesteld een ,,National Research Council", waarvan
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het hoofddoel is; samenwerkíng op het geschetste gebied te bevor-
cleren. Het uitgebreide gebied van werkzaamheid is verdeeld in
13 ,,Dír'isíons" en in de, voor die Divisions ingestelde, commissies
hebben verte6lenwoordigers van de voornaamste bovengenoernde
instellingen en verder van wetenschappelijke vereenigingen (een

40-tal) zilfing.
De ,,National Research Council" heelt aanvankelijk eenigen

steun der Regeering genoten, maar is nu door schenkingen geheel

onafhankelijki hij werkt echter nog steeds ín nauw contact met
de Regeeringsbureaux. De Council moedígt door het stichten van
,,fellowships", door publícatíes van wetenschappelijke verhande-
lingen en door het op ruime schaal verstrekken van informaties,
\,&'aarvoor een ,,Research Informatíon Servíce" is ingesteld, onder-
zoekingswerk rechtstreeks aan. Hoofdzaak blijft echter steeds;
bevorderen van samenwerking en dat cloel wordt, behalve door de
admínístratíeve ,,Officers of the Council", speciaal behartigd door
de ,,Chairmen of Divisíons". Deze personen worden voor één jaar
door de leden der Divisions gekozen. De ,,Chaírmen" worden
gesalarieerd en moeten gedurende dat jaar hun standplaats ín
Washington hebben; zij krijgen een ,,Executive Committee" voor
hun Division ter beschíkkíng,

De ,,National Research Council" werkt steeds samen met de

,,National Academy of Sciences"; een 6lemeenschappelijk gebouw
is ín aanbouw.

d. Zwitserland.

In dit land tracht de ,,Société heh,étique des Sciences Naturel-
les" samenwerking op wetenschappelijk gebied te bevorderen. Zíj
vormt een band tusschen cantonale en locale $ezelschappen, tus-
schen algemeene wetenschappelijke vereenigingen (van chemici,
botanisten enz.) en ook tusschen geisoleerde partictr-liere onder-
zoekers.

Deze Société roept commissies voor bepaalde doeleinden in het
leven (geologische kaarten, onderzoek van gletschers), adviseert
cle Re{eeríng, organíseert jaarlíjks een 4-daagsche samenkomst
van wetenschappelijke onderzoekers in den ruímsten zin, waarbii
vooral schijnt beoogd te worden; kennisname van vorderingen op
het eigen of verwant gebíed.

De,,toegepaste natuurwetenschappen" worclen hierbij niet
specíaal behandeld, maar de beoefenaars daarvan profiteeren ook
van de bereikte sarnenwerking.
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e. Zweden.

In 1979 is in Zweden een,,Koninklijke Zweedsche Akademie
van Ingenieurswetenschappen" ingesteld met tot taak; het bevor-
cteren van technisch-wetenschappelijk onderzoek, en het leggen
van een band tusschen verschillende ond.erzoekers en tusschen
instellíngen, die zich met zulk onderzoek bezighouden, Vooral
werd daarbij ook gestreefd naar betere samenwerking bíj onder-
zoekingswerk, clat in opdracht van cle industríe geschiedt en dat,
hetwelk in cle wetenschappelijke laboratoria der uníversiteiten
en der ínstellingen voor technisch onderwijs wordt uitgevoerd,

Het denkbeeld der stíchtíng is uitgegaan van het Mínisterie
van Handel, maar is door cle industrie warm ondersteund. De
Akademie beschikf dan ook over een jaarlijksch subsidíe van het
Gouvernement, maar ook over bijdra$en van de industrie, terwijl
die industrie bij de stichting een grondkapítaal van 2 millioen
l¡ronen heeft bijeengebracht. In 1923 bedroeg het totale budget
cier Akademíe rond 450 000 kronen,

De eerste 40 leden zijn door de Regeering benoemd, maar de
verde¡e leden zíjn door cle zitlín{ hebbende leð,en gekozen. Het
aantal ma¡i varieeren \¡an 57 tol 80, De Akademie omvat 7 aið,ee-
lin¡len, nl. voor mechaníca, electrotechníek, bouwkunde, chemie,
mijnbouw, algemeene technologie en voor hulpwetenschappen.

De Akademie beschikt over een fraaí gebouw met giroote en
kleíne verSaderzalen, centraal in Stockholm 6¡elegen, Momenteel
heelt zij geen laboratoria gesticht, ofschoon het wel degetíjk bij
d.en opzet ín de bedoelíng 1ag, om onderzoekíngslaboratoria voor
bepaalde takken van industrie, waarvoor díe nog niet befaan,
in te richten, Door de ook in Zweden na 1979 íngetreden malaise
heeft de Akademie echter over rninder ruíme geldmíddelen kun-
nen beschíkken, dan aanvankelijk gehoopt werd, en het ínstituut
heelt zich daarom bepaald tot het bevorderen van onderzoek ín
bestaande Rijks- en particuliere laboratoría. Tot heden heelt zij
reeds bij een 100-tal onderzoekíngen medewerking en finan-
cieelen steun verleend,

In navolging van de ,,Research Boards" en de ,,Commíttees",
díe door het Departrnent of Industrial and Scientilic Research
in Engeland zijn ingesteld, heeft de Zweedsehe Akademie van
Ingeníeurswetenschappen eveneens,,Instítuten" en,,Commís-
sies" samengesteld, Zoo houát zich een ,,Instituut voor Brand-
stoffeneconomíe" bezig met de studie der nationale brandstoffen
(hotrt, teer, turf , bíturníneuse ,,Schief er") en het ratíoneele
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gebmik van brandstof ín cle industrie en de huishouding, Dit
Instituut heeft vele publicatíes uítgegeven, organíseert voor-
drachten, heelt een studíe gemaakt over de warmte-economie
c{er machínes in verschillende bedrijven en voor sommíge takken
van industríe een ,,onderlínge contrôle" $eorSaníseerd. Daar-
naast heeft het echter ook zuiver-wetenschappelijtrre onderzoe-
kingen doen uitvoeren, om een vaste basís te krijgen, waarop
nieu'"1'e toepassingen kunnen worden Sebaseerd, Voor dit Insti-
tuut is een ,,Commissíe van Aclvies" ingesteld, waarin, naast
leden van de Akademíe, ook verte$enwoordígers van andere
Instituten en Vereenigingen, ambtenaren en economen zitlin$
hebben,

Een ,,Instituut voor bouwmaterialen" heeft ín de eerste plaats
een studie giemaakt van het voor Zweden belangrijke vraagstuk
cler warmtetransmissie en voorts cle mogelíjkheíd van bezuini-
¡iinS op bouwmateríalen en ook de zekerheidsfactoren bij con-
structíewerken in onderzoek gen-omen,

Een ,,Commissíe" houdt zich verder bezig met de ,,psychotech-
niek", die ook in Zweden groote belangstellínS geníet.

Van de andere studieproblemen, waarbij de Akademíe mede-
werking verleende, kunnen nog genoemd worden; drogen van
graan, electrische weerstand van vuurvaste materíalen, smerende
werking van olién, opsporen van ijzerertsen met magnetische
rnethoden, gassen op¡iesloten in ijzer en staal, mechanische eígen-
schappen van inheemsche houtsoorten.

Voorts zij vermeld, dat de Akademíe een omvangrijke Tech-
nische Bibliotheek heelt íngericht en een specíaal Bureau, dat op
aanvra¡le ínlichtíngen verstrekt over literatuur met de bedoelíng,
om onderzoekers het verkrijgen van een overzichl, over hetgeen
hen uit de líteratuur interesseert, te ver¡lemakkelijken. De
Akademie zell geel| ,,Verhandelingen" en ,,Mededeelingen" uit,

Eindelíjk ligt het noS in de bedoelinÉ, om ook een technísch
Museum op te richten, waarvoor de, door den mijndírecteur
CARL SAHLIN reeds bijeengebrachte, geschiedkundíge verzame-
ling de kern zal vormen.

Aan het voorafgaande kan nog worden toefevoegd, dal zich
in Zwed,en, behalve een ,,Vereenígíng van Zweedsche Inge-
nieurs", díe een eígen tijdschrift uitgeeft, ook nog vakvereeni-

¡iingen van Ingenieurs, díe in speciale takken van índustrie
y¡erkzaam zijn, hebben ¡levormd, waarvan die van hout-, celstof-
en papierindustríe de belangrijkste is,
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Als Rijksinstituut, waarin toe¡!epast-natuurwetenschappelijk
r,r'erk wordt verrícht, kan hier nog genoemd wordenr het Rijks-
proefstation voor materiaalonderzoek, dat 4 afdeelingen omvat,
nl. een mechanische, een bouwkundiget een electro-physische en
een mijnbouwkundige. Het beschikt over een jaarlijksche gelde-
lijke toela$e van 4 à 500 000 kronen. Bovendíen verdient nog ver-
meldíng, dat de Zweedsche IJzeríndustrie, in samenwerkíng met
de Universiteit te Stockholm, een uítstekend uítgerust ,,-N{,etal-
lografisch Instituut" heeft gesticht.

L Noorwegen,

In 1918 is hier een ,,Centraal-Comíté" voor wetenschappelijke
en industrieele samenwerking bijeengeroepen, dat een studie
rnaakte van het vraagstuk, hoe het beste te{emoet kon worden
gekomen aan het tekort aan industrieele grondstoffen, Leden van
clít Comit¿ waren: vertegenwoordígers van verschillende weten-
schappelijke Rijksinstituten, zooals de Uníversiteit te Krístianía,
het Instituut voor Technologie ín Drontheim, het Landbouw-
instituut te Aas en het Museum te BerSen.

Gestreefd werd naar een samenwerking tusschen de bedoelde
instituten en de, in Rijksdienst verspreid werkende, wetenschap-
pelijke onderzoekers, Het Comité was bedoeld, om als adviseerend
lichaam voor het gouvernement voor alle toegepast-natuurweten-
schappelijke vraagstukken op te treden.

In het bijzonder ís het probleem der brandstoffen-economie in
dat Comíté uitvoerig behandeld,

Dit Comité is nu ín t921 {ereorganiseerd en geworden þôf de
teSenwoordige ,,Raadet {or anvendt vídenskap", waarin, naast
verte¡lenwoordigers van de bovenbedoelde Rijksínstituten, ook
ztrlke van de partículiere industrie zitting hebben. De eerst ge-
rroemde, ten ¡[etale vaî 25t worden door de professoren der
genoemde instituten en door de Akademie van Wetenschappen
gekozen, de laatstgenoemde vertegenwoordigers, zes in getal, door
het Bestuur van de ,,Norges Industriforbund",

De reorganísatie heeft echter het gewenschte resultaat (nauwere
samenwerking tusschen industrie en wetenschap) níet ten gevolge
gehad, Noch de industríe, noch de wetenschappelijke instellingen,
noch de índividueele onderzoekers hebben veel belangstellíng
getoond voor het werk van díen Raad, Dit moet echter waarschijn-
lijk voor een groot deel worden toegeschreven aan de tegenwoor-
clíge, sterke, economische depressie.
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De Raad beschikt uitsluítend over een beperkt subsidíe van
de ReSeering, Over de fondsen, die in Noorwegen voor toe6iepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek zíjn Sestícht, heeft hij geen

zegigingschap, wat als een zwak punt in de orgianisatie wordt
beschouwd, Deze ongunstige Îínancieele positie van den Raad
heeft vermoedelijk ook veel er toe bijgedragen, dat het resultaat
geríng bleef, Een tweede reor¡lanisatie is in overwegíng.

De Akademíe van !(ietenschappen te Kristiania heeft kort
geleden besloten, om een ,,sectie voor toe$epaste wetenschappen"
aan haar andere, zuiver wetenschappelijke, secties toe te voegen,
De bedoelíng ís, dat die níeuwe sectie zal bestaan uit 10 leden, díe
gekozen zullen worden uit de hooldvertegenwoordígers der
industrie in Noorwegen. Een van de denkbeelden, díe nu omtrent
de nieuwe organisatie van den bovengenoemden Raad is geopperd,
is dit, dat deze sectie de kern zal vormen voor de toekomstíge
cr¡ianisatíe.

g. Denemsrþ.en.

In dit land, waar vrijwel alle onderzoek geconcentreerd ís in of
nabij Kopenhagen, schíjnt men geen behoefte te hebben gevoeld
aan een orgianísatie, die een band tusschen de institufen zou mee-
brengen,

Op informaties werd geantwoord , dal zulk een or¡lanis a!íe niel
bestond, maar dat men wel commíssíes voor internationale samen-
werkíng had ingesteld.

h, Duitschland 
/,

Ðuitschland is wel het land, waar het eerst de groote beteekenís
van beoefenin$ van toegiepaste natuurwetenschappen, zoowel voor
cfe onmiddellíjk belanghebbenden als voor de Semeenschap, is
in{ezien.

Ðe Amerikaansche fabríekslaboratoúa met hun rijke uitrus-
tingen, waarvan híerboven werd melding gemaakt, hadden hun
voorloopers ín Duitschland, waar groote industríeele onderne-
mingen reeds sedert vele jaren over een uitstekend georganiseer-
clen staf van wetenschappelíjk geschoolde ond,erzoekers beschik-
ten. In sommíge industríeën zíjn ook in Duitschland door de
gezamenlijke belanghebbenden onderzoekíngslaboratoria ínge-
rícht. Als recent voorbeeld zij hier op het schitterende ,,For-
schungs-Institut Sorau des Verbandes Deutscher Leinen-Indus-
trieller e,V," gewezen, daf als hoofdtaak heeft; grondleggend
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wetenschappelijk onderzoek voor clie speciale industrie te verrich-
ten en dat reeds belangrijke publícaties ín het lícht gaf.

Nog inniger dan in Arnerika is in Du,itschland de band tusschen
c{e inclustrie (en de praktijlc in het algemeen) en é.e v,tetenschap-
pelíjke onderwijsinstítuten, specíaal met de Technísche en I-an<l-
bouw Floogescholeu, maar ook rnet de Universiteiten, Híer bestaat
clie band reecls lO-tallen jaren en híj is in den loop der tijden
steeds sterker ¡ieworden, Industrie, landbouw en onderwijs heb-
ben van die samenwerking voordeel gienoten en de gelukkige
cntwíki<eling, die het technísch onderwijs r:eeds sedert lang in
Duitschland bereikte - vóór den oorlog stond dit land in dit
opzichl zeker vaaraan - is ongetwijfeld voor een groot deel aan
deze omstandigheíd toe te schrijven,

Verscheiden instituten, díe aan de Uníversíteiten of Flooge-
scholen werden toegevoegd, maar vaak gedeeltelijlc, of zelfs wel
geheel, door de belanghebbenden werden bekostigd, hebben
grooten ínvloed uítgeoefend op de ontwikkeling van geheele
takken der industrie. Hier zij bii voorbeeld in herínnering
gebracht, hoe onder de ,,Technische Hochschule" te Berlijn res-
sorteert: het,,Materialprúfungsamt" te Gross-Lichterfelde, met
z.ijn 7 afdeelingen voor,,Metallprüfung, Baumaterialprüfung,
PapierprúfunS, Metallographíe, Allgemeine Chemíe, ölprüfung
und Textilprtifung" en hoe tot de ,,landwirtschaftliche Hoch-
schule" te Berlijn behooren: het ,,Institut für Gärungsgewerbe und
Stärkefabrikatíon", het ,,Institul lu'* Zuckerindustrie" en cle ,,Ver-
srrchsanstalt für Getreideverarbeitung",

Het mag als bekend worden ondersteld, c{at de industri/, ook
tlaar zuTke specíale instituten niet bestaan, op rníme schaal de
hulp inroept van het doceerend personeel,

Duitschland heeft ook het voorbeeld gegeven bij de opríchting
'¡an Staatsínstituten, zoowel voor keurin$ als voor ¡esearch-work,
Nergens klyam het ploefstation¡,vezen zóó vroeS tot groote ontwik-
keiing. Instellingen als de ín 18?3 gestichte ,,Geologische R.eíchs-
anstalt", de in 1887 opgerichte ,,Fhysikalisch-Technísche Reichs-
anstalt" te Charlottenburg (rnet als doel; ,,Experimentelle För-
clerunS der exacten Naturforschun¡i und der Präzisionstechnik")
en de in 1905 feopencle ,,Biologische R.eichsanstalt für Land- und
Forstwírtschalt", zijn slechts enkele der vele gevallen, waarin
Duitschland op dit gebied voor is gegaan,

Het is ondoenlijtr< híel een eenígszíns volledig overuichf te geven
van het vele, wat ín Duitschland werd en wordt gedaan voor
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keuring en vooral ook voor ontwikkelíng van de wetenschappelijke
grondsla¡ien, waarop de toegepaste wetenschappen zich maefen
grondvesten.

Slechts moge híer nog meldíng worden gemaakt van de in 1.9LI
tot stand gekomen; ,,Kaiser \Øilhelm-Gesellschaft zur Förderung
ciet 1ù(/íssenschaften" met als doelr ,,Grúndung und Erhaltung wís-
senschaftlích selbstándíger Forschungsinstitute naturwissenschaft-
licher Richtun¡1".

Momenteel omvat deze instellíng reeds 19 ínstítuten, waal'-
cnder: het ,,K,W,-Institut für physikalische Chemie und Elektro-
c:hemie, Berlin-Dahlem", het,,K,W,-Institut fiîr Kohlenfor-
sclrung, Mülheírn (Ruhr)", het,,Schlesisches Kohlenforschungs-
institut, Breslau", het,,K,W,-Institut für Metallforschung, Berlin-
Dahlem", het,,K,W,-Institut für Faserstoffchemíe, Berlín-Dahlem"
en. het ,,K.\ff,-Institut Iür Lederforschung, Dresden". Deze
voorbeelden toonen, dat deze stichtíng zich volstrekt niet
beperkt tot onderzoek, dat uitsluitend wetenschappelijk belang
heeft, maar daL zij ook toegepaste natuurwetenschappen ín haar
terrein van werkzaamheid betrekt, Dit maakt het ook begrijpelijk,
dat vele índustrieelen tot de leden behooren, welke leden door
hooge entréegelden en ruirne contributies de noodige fondsen
bijeenbrengen,

\üie het laatste jaarverslag van deze instelling (opgenomen ín
,,Díe Naturwissenschaften" van 12 December 1924) leesf, zal zijn
bewonderíng níet kunnen onthouden aan den ongeejvenaar.den
arbeid, díe ín deze Forschungsínstitute is verricht,

Die ,,Kaiser Wilhelm-Gesellschaft" begint reeds zóóveel te orí-
vatten, dat tot zekere hooSte van een begín van centralísatíe van
onderzoekingswerk kan worden gesproken. Er is echter nog geen
band gelegd tusschen vele der andere ínstituten, waarvan hier-
boven sprake was, \Øel beoogt het sedert eenige jaren opgerichte
,,Deutscher Verband Technisch-Wissenschaftlicher-Vereíne 8.Y,",
ciat reeds een groot aantal vereenigingen omvat, blijkens de
statuten c, m,í ,,die gemeinsame Arbeít auf den verschiedenen
Gebieten der Technik, ínsbesondere die Fórderung der technischen
'V7íssenschaften", maar de werkzaamheid dezer lederatíe schijnt
zich toch vooral op ander gebied te bewegen, namelíjkt ,,die Mít:-
arbeít in Fragen der technischen Gesetz6iebung¡, díe Vereínheít-
lichung 6iemeínsamdr technischer Grundlagen und die Weíterent-
wicklung des technischen Unterríchtswesens".
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'Wanneer men, rekening houdt met de omstandigheden, waar-
onder de toegepaste natuurwetenschap gedurende en na den
oorlog in Duitschland werd beoefend, verwondert men zich nieÍ.
clat een organisatie, die het geheele, haast onafzienbare, gebied

omvat, niet tot stand kwam,

Het zal bíj lezing van dit overzicht opvallen, hoe verschillend
de we6ien zíjn, die in de besproken landen worden bewandelcl.
Onze Commissie wíl niet verzwiigen, dat voor haar het Engelsche
systeem een 6lroote aantrekkelijkheid heeft en uit hetgeen hier-
on<ler volgt, zal blijken, dat hare, voor ons lancl ontwíkkelde,
voorstellen daarmee in verschíllende punten overeenkomst ver-
toonen, doch de voorgestelde regeling wijkt in verschillende
opzichten van het EnSelsche systeem af,

XI. DE VOORGESTELDE NIEU'üøE ORGANISATIE.

a, De Re{eerinÊ ÉeDe haør geldelijhen steun in den uorm
L)an een subsidie.

Yerwijzende naar hetgeen zij hierboven omtrent de Overheids-
taak in deze malerie heeft Seze{d, sfelt nu onze Commíssie voorop,
dat van Rijkswege voorloopig zeker in gelijke mate als fot heden
geldelijke steun voor keuring en onderzoek dient te worden
gegeven, hoewel te verwachten is, dat in de eerstkomende jaren
door betere organísatíe, bezuiniging zal zijn te verkríjgen, Dat
stellíg in toekomstige jaren pirooter uitgaven noodig zullen zijn,
werd reeds opgemerkt. /

De door de Commissíe ontwíkkeldebezwaren tegien het opdragen
van toegepast-natuurwetenschappelijk werk aan ambtenaren, cloen
het haar wenschelijk voorkomen, dít stelsel te verlaten en hebben
anze Commissíe er na zorgvuldíg overwegen toe geleid, te
adviseeren, díen steun te Seven in den vorm van een sul¡sidie.

Het spreekt vanzell, dat de Regeering allen waarborg díent te
hebben, dat die subsiclie op de beste wíjze wardt besteed, Daarbij
z,al de fout van stelselloosheid, die hierboven voor het huidige
systeem werd gesignaleerd, moeten worden vermeden en zal
integendeel naar een, or¡lanisatie zijn te streven, waarbij de ver-
spreide takken van dienst, wat de leíding betreft, worden ge-
centralíseerd en waarbij de nooden van alle onderdeelen kunnen
worden overzien en gewogen,
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b. Het subsidie uarde beheerd door een
Uituoerend Comité.

Het kwam onze commissie nu aangewezen voor, daf cre
Regieering alle, thans voor dit doel bestede gelden, ter beschik*
kins stelt van een uituoerend camité, gevormd uit personen, díe
algemeen als wetenschappelijk of maatschapperíjri hoosstaand
worden erkend,

Hieronder zal worden uiteengezef., hoe onze commissie zich
gedacirt heell., ó-at clít uítvoerend comité ín nauw contact zotr
werken met vertegenwoordígers cler Regeerins en op werke wijze
het zich de noodzakelijke voorlichtíng uit de praktíjk zou hebben
te verschaffen, Híer zíj echter met nadruk geconstaieerd, dat, om
terugvallen ín cle fo'ten van het huídige systeem te 

'oorkomen,naar de meenín5! van onze Commissie, cle beslissing omtrent de
wijze van besteclen der, als subsidie toe¡lestane, gelden uitsluitend
aan het uítvoerend cornité zou moeÍ.en komerr, Dit zou daarbij
aan geen comptabele regelen rnoeten worden gebonden,

zijne jaarlijksche begrootingsvoorsteilen 
"ouð,en met rnoti-

'eerende 
foelichtinsen aan den Minister van Finan ciën zijn irr te

clienen. Hef. zoa den Minister van Financiën uiteraa rd vri'j staan,
die begirootingsvoo'stellen in gewijzigden vor:m aan de staten-
Generaal voor te leggen. V"r*ã"hí -äg *ord.n, dat claarbij het
oorspronkelijk voorstel van het coiníté zou worden overgelefd en
eve'tueel gemotiveerd, waarom de Míníster daarvan ut*i¡Èt,

L-1"g: d.ezen weg bleef het b'dget_recht gehandhaafd en de
eindbeslissing over het jaarlijks voor stetin aan toegepast-natuu¡:
wetenschappelíjk onderzoek te bestemmen b"ã."g aan d:e
Regeering in haar geheel,

c. De leden uan het Uituoerend Comité uord'n uoorSedrafen
daor een daartoe bíjeen te roepen speciaal Cotte[e.

onze commísie ís van oordeel, dat het uitvoerend comíté uit
een níet te groot aairtal, bij voorbeeld 9, personett zort moeten
zijn samengesteld, díe benoemd zouden moeten worden door de
Regeering. zij meent, dat de voordracht voor de leclen het best
ware toe te vertrouwen aan een college, waarin, naast vooraan-
staande beoefenaren der zuivere en dàr toegepaste wetenschap,
personen zitting hebben, die als verte¡fenwoordigers kunnen be-
schourvd worden van de voor'aamst" tukk"n orr."", .u-"nrevin$,
waarvoor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek van recht-
streehsch belang ís.
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De samenstelling van het voordragende Colle$e zott, naat de

meeníng onzer Commissíe, als volgt moefen ziin:
De YoorzifÍer der Natuurkundíge Afdeelín$ der Koninklijke

Akademie van \Øetenschappen ware ambtshalve tot voorzitter
van het College aan te wijzen en hij zou zich, bij voorkomende

vacaturen in het Uit-¿oerend Comíté, met het biieenroepen van het

voordragende College moeten belasten,
Daarnaast zou dat College uil 24 leden moeten worden samen-

gesteld, en wel;

1", vijf, aan fe wíjzen door de Natuurkundige Afdeeling der'

Koninklijke Akademie van Wefenschappen;

2", vijf, aan te wijzen door het Koninklijk Instituut voor
Ingenieurs;

3o, vijf, aan !.e wiizen cloor nijverheídsvereenígíngen, nameliik
één door íeder der volgende vereeniginpien;

de Vereenigingi voor Nederlanclsche \Øerkgevers;
de Algemeene R..-K, Werkgeversvereenigiing;
de Chrístelíjke Werkgeversvereeni¡iin6i;
het Verbond van Nederlandsche Fabrikantenvereenígín6ien, en

de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheíd en Handel;

4". vijf, aan te wijzen <loor ínstelling¡en op het Sebied van den
landbouw, namelijk één door ieder der volgende instellíngen:

het Koninklijk Nederlandsch Landbouw Comíté;
de Nederlandsche Boerenbond;
de Christelijke Boeren- en Tuindersbond;
cle Ne{erlandsche Tuínbouwraad, en

de ,Aljemeene Nederlanclsche Zuivelbond i /

5o. den Voorzitter van het College van Zeevisscheríjeni

6", de Voorzitters van de Kamer van Koophandel te Amster'-
dam en te Rotterdam;

'1". den Voorzitt"er van de Koninklijke Vereeníging ,,Koloniaal
lnstituut".

Ofschoon cle taalc der leden van het Uitvoerend Comíté zwaar
en verantwoordelijk zotT wezent meent onze Commissie toch, dat
er personen zouden zijn te vinden, bereid om, in het algemeen
belang, die taak op zich te nemen, In den gedachtengang onzer
Commissie zou aan clie leden een werkzaamheid van gelijke
beteekenis word.en toebedeeld - 

zíj het dan ook op geheel ander

Sebíed en van anderen aard 
- 

als de leden van den Raad van
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state hebben te vervullen. Men zou dan ook bij het kiezen d,er
leden vooral naar personen dienen fe zoeken, díe hun rijke
ervaríng en kennis ten díenste van het land willen stellen.

Het behoeft geen betoogj, dat het noodzakelijk zou zijn, aan d,e
leden van het uítvoerend comité een traktement toe ie kennen,

De Yoorzitter zou door het comité uit zijn midden kunnen
worden aangewezen, terwijl een bezoldi6id permanent secretaris,
níet lid van het Comité, zou moeten worden aangesteld,

d. vertepenwoordigers der Repeerinf uord.en a!s' buitengeuone
Ieden aan het (Jituoerend Comité toefeuoe{d.

e' Het uituoerend comité uorde ter zijde lestøan door een
comptabelen en qdministrøtieuen Ðienst en uoorgericht d.oor

een Aduiseerende Commissie.

4* 
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líseerde) adminístratieve en comptabele werkzaamheden zouden

worden gevolgd, zou ook in dit opzícht bezuinígíng worden
verkre6!en,

Evenzeer zal heÍ duidelijk zijn, dat het Comité stelselmatige
voorlichting van velen zal behoeven. Het zal daartoe leíders van
laboratoria, hoofden van díensten, andere geleerden op natuur-
wetenschappelijk gebied, ingenieurs, technici, índustrieelen, hyfië-
nísten, handelaren, landbouwkundigen, civiele en mílítaire ambte-
narent voot zoover ð.eze voor de uitoefenín$ van hun taak natuur-
wetenschappelijke advi.ezen noodig hebben, moeten bijeenbrengen
en tot samenwerken bewegien.

Onze Commissíe stelt zich dan ook voor, dat, naast het be-
sproken Uituoerend Comité, een uítgebreide Aduiseerende Com-
missie zou moeten worden íngesteld, waarin vooraanstaande ver-
teSenwoordigers der zooeveî aangeduide rubrieken van personen
zauden moeten zitfinS nemen, Het zal niet moeílijk vallen, een

regeling voor de keuze der leden te treffen, die zekerheid geelt
voor het ziltins nenen der meest geschikte personen híer te lande
in die Adviseerende Commissíe.

De Voorzítter en de Secretarís van het Uitvqprend Comité
zouden ook voor de Advíseerende Commíssíe dezelld,e functie
kunnen vervullen, waardoor een voortdurende samenwerkin$ zou
zijn verzekerd.

f. Sub-Commissies uit de Aduiseerende Commissie behartipen
speciale belangen.

Het Uitvoerend Comíté zou eeî Reglement voor de werkzaam-
heden der Adviseerende Commíssie hebben op te stellen' Daarbij
zoLt een ondervercleeling in sub-commissies voor speciale gebieden

moeten worden mogelijk gemaakt, maar zou ook gezorgd moeten
worden, dat nauw contact tusschen die sub-commissíes onderling
blijft bestaan, waartoe bijvoorbeeld vergaderingen van de voi-
ledige Adviseerende Commíssíe zouden kunnen worden voorge-
schreven,

De rechtstreeksche bemoeienis met bepaalde laboratoria of
ínstítuten zou aan zulke sub-commíssíes kunnen worden toever-
trouwd, Die sub-commíssies zouden dus in de plaats van de hui-
clige Commíssies van Advies en Toezicht komen, maar hun ínvioed
op den gang van zaken aan die ínstellíngen zou bij deze organi-
satie toch van ingrijpender aard worden, Overigens zolt oîze
Commíssie het gewenscht achten, dat die bemoeienís uitsluítend

52



werd uitgeoefend door het uitbren$en van advies aan het Uítvoe-

rend Comit é en dal alleen dit Comité beslissíngen zou hebben te

nemen en voorschríften te $even,
De jaarlijksche be¡lrootin$svoorstellen zouden door de leiders

der laboratoria bij de betrokken sub-commissíes moeten worden
ingedíend, die ze met haar advies bíj de volledige Adviseerende
Commíssie zoudeî brengen, waarna ze len slotte aan het oordeel
ran het Uítvoerend Comité zoúdeî worden onderworpen, Ook
over de jaarlijks uit te keeren subsidies zou d.e Adviseerende
Commíssie en zouden eventueel ook de belanghebbende sub-com-
missies gehoord moeten worden. Op Srond van deze gegevens en
na nauwsezet overleg met de, als buitengewone leden toegevoeS!de,

Re¡ieeríngsvertegenwoordigers zou dan het Uitvoerend Comíté de
gedetailleerde begrootíng der uítgaven aan cle Regeering kunnen
indienen.

g. De onderzoehers en het ouerige personeel der laboratoris
homen niet meer in Staøtsuerband.

De in de Proefstations, Keuringsdiensten, Contrôle-Statíons en

Research-laboratoria werkzame onderzoekers en de daaraan
verder verbonden personen zoudenbij deze regelíng geen Staats-
ambtenaren meer zijn. Door afsluiten van, over een zeker agntal

Jaren loopende, contracten (waarbij voorbehoud. zou zijn te maken
ien opzichte van de uitoefening van het budgetrecht door de

Staten-Generaal) zouhel hoogere personeel voor zekerenfiid ziin
te binden.

Alle beslissingen omtrent aanstellíng, ontslag, salaris, verlol
enz. zoaden in handen moeten komen van het Uitvoerend Comité,
dat eenerzijds, door het stellen van algemeene re¡lelen, tegen
onbillijke ongelijkhedett zou kunnen waken, anderzijds, in specíale
gevallen, van het normale afwijkende, maatreSelen zou kunnen
treffen,

Daar de betrekkingen van tijdelijken aard zouð.en wezen ert
geen Rijkspensioen zou worden toegekend, zouden de salaríssen
hooger moeten worden gesteld clan thans het geval is. Onze Com-
missie verwacht echter, dat bij een doeltreffender orgianisatie met
nrinder personen zal kunnen worden volstaan en zíj achl zulk een
verhoogin6¡ derhalve {een bezwaar. Ook zouden regelingen kun-
nen getroffen worden, om voor de aangestelde personen het
afsluiten van verzekeringen voor pensioen en uítkeering bij ziekte
te ver¡femakkelijken, Soortgelijke regelíngen zijn trouwens reeds
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voor de Eiroote particuliere Proefstations in Ned,-Indië voor hun
employé's ín werking; aan de or$anisatie dier Stations zou trou-
wens ook ín andere opzichten bij de nadere uítwerking der
regelíngen een voorbeeld kunnen worden genomen,

h. Verworuen rechten uan tepenaoordige ambtenaren
worden gewøarborgd,

Uiteraard zouden regelingen moeten getroffen worden, om de
verworven rechten van de thans ín Rijksdienst werkzame per-
sonen volledíg te waarborgen, Indien de Regeeríng besluit, het
advies onzer Commíssíe te volgen, zouden de betrokken personen
hieromtrent geen oogenblik in twijfel mo¡len worden gielaten,

XII, OMVANG DER GEDACHTE ORGANISATIE.
Ten eínde er een denkbeeld van te geven, welke ínstellingen,

naar het oordeel onzer Commíssie, onder de leíding van het
gedachte Comíté zouden zijn f.e stellen en welke subsidíes onder
zijn bemoeienis zouden moeten komen, is híeronder een voorloo-
pige lijst opgesteld,

De Nederlandsche Vertegenwoordíging bij het Int, Landbouw-
ínstítuut te Rome,

Het subsídie aan de Proef.zuivelboerderij te Hoorn.
De Ríjkslandbouwproef stations.
De Rijksboschbouwproef stations.
Het Rijkszuívelstation,
Het Rijksinstituut voor Biologisch Visscheríjonderzoek.
Het Rijksinstituut voor Hydrografísch Vísscherijond.erzoek.
Het subsídie aanhet Ned, Visscherijproefstation. /
De subsidíes en verdere uitgaven ter bevordering van de vis-

scherij en de visscherijnijverheid door het verschaffen van des-
kundige voorlichting.

De Plantenziektenkundíge Dienst.
Het Laboratorium aan het Maríne-établissement te Amsterdam.
De Rijkscommissie voor Graadmeting en Iüaterpassíng,

Het Laboratorium voor de Vísscherijen op de Schelde en de
Zeeuwsche Stroomen,

De Rijksstudíedienst voor de Luchtvaart,
Het subsídíe aan den Geologischen Dienst,
De Meteorologische Dienst,
Het Instítuut voor zuiverin{ van afvalwater.
De Rijksnijverheidsdíenst,
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Het Rijksbureatt voor onderzoek van handelswaren,
Het Rijkslederproef station.
De Rijksrubberdíenst.
De Rijksvezeldienst.
Het Instítuut voor Brandstoffeneconomie.
Het subsídie a.an het Station voo¡ Maalderij en Bakkeríj.
tlet subsidie aan het Ned. Instítuut voor Volksvoedíng.
Het subsídíe voor de Hoofdcommíssie voor normalisatie.
De Rijkskeuríngsdiensten voor waren.
Het Rijksbuteau voor drinkwatervoorzieníng,
Het onderzoek van Indische Houtsoorten.
Het Laboratorium van het Kolorriaal Etabiissement.
Het subsidíe aaî de Kon, Ver, ,,Koloníaal Instítuut".
Deze lijst ís verre van volledíg, Vooreerst ís het, door de eígen-

aardige samenstelling der begrooting voor sommige departemen-
ten, niet altijd mogelijk, om na te ¡!aan, welke laboratoría door
Ce departementen worden bekostígd, Voorts staan op de begroo-
ting vele subsídies en níet minder posten voor het uitbrengen van
adviezen, waarvan de aard moeilijk door onze Commissie ís te
beoordeelen. Zoa laaf zich zonð.er d¿taílstudie niet uítmaken, ín
hoeverre verschillende belangrijke bedragen, díe voor luchtvaart
en radiodíensten zijn uítgetrokken, onder de bemoeienís van het
Comité zouð.en zijn te brengien.

In het algemeen ware bij de beslíssíng over de vraag, wat wèl
en wat níet daartoe behoort, als regel te stellen, dat alle laborato-
riumwerk, dat momenteel met Rijksgelden wordt bekostigd (be-
halve dat voor onderwijs en het zuiver wetenschappelijke) , daay.
toe is te rekenen, terwijl verder ook alle vragen, die aan depar-
tementen van algerreen bestuur worden voor¡lelegd, of die zích
daarin voordoen, en voor welker beantwoordín6i natuurweten-
schappelijk of technisch-wetenschappelijk onderlegde personen
moeten worden geraadpleegd, bii dit Comíté thuis behooren,

Het zal opvallen, dat op bovenstaande lijst geen hygíënísche of
medísche Rijksínstellíngen voorkomen. Onze Commíssie heeft
$emeend, daarorntrent $een voorstellen te moeten formuleeren -al behooren de hygiëne en de medische wetenschap tot de toe-
gepaste natuurwetenschappen, Er ís namelijk op 8 September j.l,
doot Zíjne Excellentíe den Minister van Arbeíd, Handel en
Nijverheid eene staatscommissíe seïnstalleerd voor eenheid in
de medísche Rijksdíensten, Hoewel de opdracht, díe d,eze laatste
Commissíe ontving, van eenigszins anderen aard ís als díe, welke
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aan onze Commissie is $e$even, bestaat er toch daarmee zooveel

overeenhomst, dat gevaar voor dubbel werk en tegenstrif dí$

advies zou te duchten zíin, wanneet oîze Commissie over deze

aangeleSenireid een oordeel gaf.

Het spreekt wel van 2e71, dat er gevallen zullen zijn,waarvaor
het twijfelachtiS ís, oI zii onder de nieuwe or$anisatie zouden zijn
te brengen. Onze Comrnissie acht dít volstrekt $een l¡ezwaa-t. De

werkzaamheden van het Uitvoerend Cornité zu7len reeds zeet

omvangrijk zijn, wanneer zij het híerboven op6iesornde omvatten.
Het zal zelfs een voordeel zijn, wanneet zij eerst geleídelijk
worden uitgebreíd, Bliikt de gedachte organísatie gunstig te u'er-
ken en tot bezuiniging te voeren - 

onze Commissie twijfelt niet,

of beide zalhef geval zíin - dan zullen stellig steeds meer instel-
língen aansluiting bij haar zoeken. Zelfs verwacht onze Commíssíe,

dat dit niet zal beperkt blijven tol zulke, die thans bekostígd
worden door het Rijki zij vertrouwt, dat ook Provinciale, Gemeen-

telijke en zelfs partículiere instellingen zullen volgen.

XIIi, VOORDEELEN VAN HET GEDACHTE STELSEL.

Aan een organisatie, zooals ze hierboven ís geschetst, zouden
groote voordeelen zijn verbonden,

Vooreerst zal het bij een dergelijke gecentraliseerde leidíng
moSelijk zijn, om le zor{en voor ínnig en Seregeld onderhouclen
contact tusschen de werkers ín de laboratoria van keurings-
diensten, proefstations en voorlichtingsdiensten, zoowel als tus-
schen c{e onderzoekers in de research-laboratoria, en ook voor een

nauwen band tusschen keuríng en research-work. Ãnderzijy's zal
de noodzakelijke bervegíngsvrijheid voor de onderzoekers, díe zich
met research-work bezighouden, juíst voor zoover díe onmisbaar
is, l<unnen worden $ewaarbor$d.

Voorts Taal zich, als gevolg van zulk een leiding, van de zíjde
van handel en industrie een veel girooter belangstelling voor en
bemoeienis rnet d-e toe¡iepaste-natuurwetenschappen verwachten
clarr thans valt te constateeren. De soepelere werkwijze, die bij
d.it systeem rnogelijk wordt, veroor'looft sneller handelen in het
lreiang van de praktijk. Het za| ook veel gemakkelijket .¡¡olden
reSelingen te treffen, en zoa noodíg weer te wíjzígen, waarbíj aan
practíci ínvioed op den aard en den gang van het te verriclitetr.
werk wordt gegeven.

Verhoogcie beiangstellíng van de dírect belanghebbenci.en zal
ten gevolge hebben; girooter bereídwílligheíd tot het brengen van
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Iinancieele offers eî zoo is een wisselwerking te verwachten, die

in hooge mate heilzaam voor de $emeenschap kan werken.

Geen beter reSeling is ook haast denkbaar, om te onderzoeken,

waar en ín v'elke mate steun van onðerzoek voor de practíjk met

Overheídsgeld is gewettigd 
- een vraa$stuk, waarvan hierboven

de ingewíkkeldheid uitvoerig werd geschetst. Het Comité, dat het

geheel ð.er aanwezíge hulpmidelen overziet en voorlichting uit
wetenschap en practijk heeft, zal beter clan wie ooh tot oordeelen

lrierover be'toe$d ziin,
Hier zíj er dan verder de aandacht op gevestígd, dat vele vcor-

deelen, díe hierboven als kenmerkend voor particulíere instel-
1íngen zijn aan{ewezen, bii het hier geschetste stelsetr zouden zíin
verzekerd. Sterker prikkel tot ontwilçkeling van inítiatief, veteetl'-

voudíging van lormaliteiten bij benoemín5i en ontslag, we¡ivallen
van tallooze administratieve en comptabele beslommerin{ery zie-
híer slechts enkele der gunstíge factoren, die zouden worden
gerealiseerd.

Anderzijds zouden, bij deze regeling, sommige der nadeelen,
die van onderzoek in particulíere ínstellingen werden aangewezen,
komen te vervallen, Immers bij een organisatie als deze bestaat
geen noemenswaardig gevaar voor plotselíng inkrimpen van onder-
zoekingswerk om geldelijke redenen en ziin ruimere mo{elijk-
heden voor plaatsing van overtollige arbeidskrachten in andere
Iunctíes aanwezig, Daarbij bestaat er mínder kans tot het af leveren
van onvoltooíd werk.

Bovenal zou echler een Comíté, bekleed met zulk een gezaS,

afdoende maatregelen kunnen treffen, om eenheid te brenEién,

waar thans verbrokkeling heerscht, Dubbel werk en werken op het
terrein van een ander zou worden vermeden, een ratíoneele ver-
deeling van krachten ingevoerd. Dit centrum, van waaruit draden
zottd.en loopen naar alle plaatsen, waar de wetenschap beoefencl
rvordt met het uitgesproken doel de samenlevínS te dienen, zou
het oord worden, waar ieder, die voorlichtinEi van de wetenschap
zoekl, verzekerd zor zijn, haar le vinden. De daar voorgelegde
vragen zouden naa-r de meest aangewezen plaatsen worden $e-
dirigeerd, De vooraanstaande beoefenaars ð.er zuivere en toege-
paste wetenschappen en de specialisten op allerhande gebied,
zullen gaarne bereid zijn hun íntellect ten díenste te stellen van
een organisatie als deze, die 6irooter waarborgen -¡oor het bereiken
van een effect van hun werk biedt, dan thans te constateeren valt,
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nu zij bun tijd en moeite maar al te vaak zonder veel resuitaat ín
Commíssíes van Advies of Toezícht opofferen.

De ReSeeríng za7 goedkooper en beter advies krijgen, dan zij
thans ontvanSt. De partículíer heeft een waarborg, dat hij, bij de
wetenschap om voorlichtíng en steun aankloppend, ook zal worden
geholpen door hen, die daartoe het rneest competent zijn,

In hoeverre, bij verwezenlijking van het Seschetste systeem,
resultaten van onderzoekíngen voor bepaalde industrieelen, uit-
sluitend aan díe industríeelen ten goede rnoeten komen, in hoe-
verre uítvíndíngen, ín de laboratoria gedaan, eigendorn van de uit-
vínders moeten worden, of wel ten goede komen aan het algemeen,
ín hoeverre onderzoek voor en advies aan de Regeeríng moet vóór-
gaan aan ander werk, deze en soortgelijke vragen zíjn er vele te
stellen, Het lígt echter niet op clen weg onzer Cammissie, om
daaromtrent thans regelingen voor te stellen: een oplossing voor
soortgelijke problemen zal ín de practijk spoedíg gevonden
worden, Onze Commíssíe acht haar taak voorloopíg volbracht, nu
z,ij de hoofdlijnen van een nieuwe regelinS heeft aangewezeî,

XIV, SLOT\)øOORD,

Híer ís voor de Nederlandsche Regeering een taak weggelegd.
SØordt zij naar juistheíd vervuld, dan zal het nageslacht in lange
jaren de voordeelen kunnen genieten, Slechts een volk, dat het
vraagstuk, waarvoor, Uwe Excellenties onze Commíssíe bijeen-
ríepen, tot een goede oplossing brengt, zal den strijd met conclrr-
reerende naburen om een behoorlijk bestaan met succes kunnen
volhouden. Bij den wedloop der volkeren zullen ín de kordende
jaren, meer nog dan ín de voorgaande, kennís van de natuur en
hare verschijnselen en bekwaamheid ín het ten nutte maken daar-
van den uítslag bepalen,

De leden der Comrnissie:

F, A, F. C, WENT, Voorzitter.
G, VAN ITERSON Jr,, Secretaris
J, H, ABERSON,
POSTHUMA,
Is, P, DE VOOYS,
F, G, TøALLER,
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